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Klasse: 8. trinn 
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Planen vert fortløpande revidert etter kvart som året skrid fram 

Periode 
(uke) 

Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 

  
34-37 
 

Eksperimentere med enkle 
oversettelser mellom norsk 
og engelsk, skriftlig eller 
muntlig, og samtale om 
hvordan mening endres i 
forhold til ordvalg  

Presentere ordspråk og 
billedlige uttrykk på engelsk 
og sammenligne med eget 
morsmål, og samtale om 
hvordan slike uttrykk kan 
representere ulike 
tenkemåter. 

Lese og presentere et utvalg 
selvvalgt skjønnlitteratur og 
sakprosa. 
 

Kapittel 1 i New Flight 
Extra; Day by Day 
 
A-, B-, C-texts 
 
 
Kapittel 3 i Crossroads 8A 
Lettlest; Life is more than 
school 
 
A Friends 
F Computers and 
Communication 

Samtale – bli kjent 
Arbeide med oppgaver  
Tegne 
 
Lære gloser  
 
Skrive og oversette setninger fra norsk 
Øve på uttale ved høytlesing 
 
Lese i skjønnlitteratur bok 
 

Underveisvurdering 
 
 
 
 
 
 

38-40 Eksperimentere med enkle 
oversettelser mellom norsk 
og engelsk, skriftlig eller 

Describe yourself 
 

Lære gloser 
 
Skrive og oversette setninger fra norsk 

Muntlig fremføring om 
seg selv 



muntlig, og samtale om 
hvordan mening endres i 
forhold til ordvalg  

Lese og presentere et utvalg 
selvvalgt skjønnlitteratur og 
sakprosa.  

Kapittel 5 i Crossroads 8A 
Lettlest; Into the Groove 
 
B  
Jobber med relevante 
gloser og 
setningsoppbygning. 

Øve på uttale ved høytlesing 
 
Lage presentasjon om seg selv 
Lage spørsmål for å lære å kjenne andre 
 
Lese i skjønnlitteratur bok 
 

41 Høstferie 

42-45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lese og presentere et utvalg 
selvvalgt skjønnlitteratur og 
sakprosa.  

Eksperimentere med ulike 
skriftlige og muntlige 
uttrykksformer i ulike 
sjangere.  

Sammenlikne ord og 
grammatiske former i 
skriftlig og muntlig engelsk 
språkbruk. 

(Formidle egne opplevelser 
av musikk og filmer eller 
teater til andre.) 

Fantasy 
 
Utdrag fra «Voices in 
Time 1» kap. 3 s. 48-66 
 
Klassiske eventyr 
 
Tekster fra bibliotek, 
internett og bøker 
 

Lese og gjenfortelle tekster. 
 
Arbeide med oppgaver. 
 
Lese tekst av Roald Dahl. Lære litt om forfatteren. 
(Se The BFG og jobbe med oppgaver til filmen). 
 
Repetisjon av grammatikk; to be, to have, presens 
samtidsform og vanlig presens med 3. person 
entalls s. Do/does. 
 
 

Skriftlige arbeider 
og innleveringer 
 
Underveisvurdering – 
muntlig aktivitet 
 
 
 

46-48 
 
 
 
 
 
 
 

Presentere eksempler på 
forskjeller mellom ulike 
varianter av engelsk. 

Dokumentere og vurdere 
egen utvikling i arbeid med 

Britain 
 
 

Lese tekster og se videosnutter om Storbritannia. 

Lage muntlig presentasjon om et valgt emne 
innenfor temaet. 

Lese relevante medieoppslag fra britiske medier. 

 

Muntlig fremføring om et 
valgt emne. 



 
 
 
 
 

utforskning av språk og 
tekst.  

Formidle medieoppslag fra 
selvvalgte engelskspråklige 
medier og lage egne oppslag. 

49-51 
 

Formidle egne opplevelser 
av musikk og filmer eller 
teater til andre. 

 

Christmas 

Film 

YouTube 

Se film og filmklipp, gjenfortelle det man har sett 
 
Arbeide med oppgaver 
 
Samtale om juletradisjoner i Norge og 
England/USA 
 
Lære og oversette engelske julesanger 
 
Jobbe med tentamen 

 

52-1 Juleferie 

Uke 2-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formidle egne opplevelser 
av musikk og filmer eller 
teater til andre. 

Presentere ordspråk og 
billedlige uttrykk på engelsk 
og sammenligne med eget 
morsmål, og samtale om 
hvordan slike uttrykk kan 
representere ulike 
tenkemåter. 

Identifisere kjennetegn ved 
ulike teksttyper og bruke 
disse i egen tekstproduksjon. 

Tema: That’s 
entertainment. 
Chapter 6; New Flight 2, 
s. 125 – 150. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lese tekster og gjøre oppgaver om 
underholdningsindustrien. 
 
Lytte til musikk og arbeide med sangtekster. 
 
Studere og skrive tekst i passende format om en 
selvvalgt artist, for eksempel som artikkel, intervju 
eller biografi.  

Vurdering av tekst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksperimentere med enkle 
oversettelser mellom norsk 
og engelsk, skriftlig eller 
muntlig, og samtale om 
hvordan mening endres i 
forhold til ordvalg. 

Produsere skriftlig og 
presentere muntlig 
selvvalgte 
fordypningsarbeider. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

9 Vinterferie 

Uke 10-14 Utforske og vurdere hvordan 
digitale medier påvirker og 
endrer språk og 
kommunikasjon  

Formidle medieoppslag fra 
selvvalgte engelskspråklige 
medier og lage egne oppslag  

Framføre et program 
sammensatt av ulike 
uttrykksformer basert på 
egne eller andres tekster  

Ta utgangspunkt i tekster 
som gjenspeiler kultur og 
samfunn i engelskspråklige 
land, og bruke digitale 
verktøy til å produsere 

Tema: Typical 
Norwegian?  
Language and culture.  
 
Kap. 1 Live Language (s. 
8-26) Voices in Time 1 

Se filmklipp og/eller dokumentar  
Lese tekster 
Diskusjon og refleksjon 
 

- Hva er typisk norsk? Sammenligne med 
USA og Storbritannia. 

- Utvikling av språk og kultur 
- Typisk norsk utenfor Norge? Vikingtid, 

utvandring (Minnesota ol.), Norske 
«kolonier»?  

 
Gjøre egne undersøkelser og fremstille resultater. 
 

 



tekster som profilerer eget 
lokalsamfunn. 

15 Påskeferie 

Uke 16-21 Presentere eksempler på 
forskjeller mellom ulike 
varianter av engelsk. 

Eksperimentere med ulike 
skriftlige og muntlige 
uttrykksformer i ulike 
sjangere.  

Tema: Eat and enjoy 
Chapter 4; New Flight 1, 
s. 65-86 

Se filmklipp 
 
Lese tekster og gjøre oppgaver om mat og 
mattradisjoner  
 
Arbeide med meny 
Rollespill 
 
Se dokumentaren: Supersize me 
Skrive refleksjonstekst 
 

Refleksjonstekst/fagsamt
ale  
 
 
 
 
 

Uke 22 - 25  Leseprosjekt. 
To og to leser «Diary of a 
Wimpy kid».  
 
 
 
 

Høytlesing to og to fra bok. 
Lære litt om forfatter; Jeff Kinney. 
Jobbe med viktige ord og vanskelige ord. Skrive på 
gule lapper.  
Forklare ord til hverandre i gruppa etterpå. 
 
Jobber med tentamen.  

Underveisvurdering. 
 

  

Etter 10. årstrinn  

Utforsking av språk og tekst 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

• presentere eksempler på forskjeller mellom ulike varianter av engelsk  
• presentere ordspråk og billedlige uttrykk på engelsk og sammenlikne med eget morsmål, og samtale om hvordan slike uttrykk kan representere 

ulike tenkemåter  
• sammenlikne ord og grammatiske former i skriftlig og muntlig engelsk språkbruk  
• eksperimentere med enkle oversettelser mellom norsk og engelsk, skriftlig eller muntlig, og samtale om hvordan mening endres i forhold til ordvalg  
• identifisere kjennetegn ved ulike teksttyper og bruke disse i egen tekstprodukjon  



• eksperimentere med ulike skriftlige og muntlige uttrykksformer i ulike sjangere  
• utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon  
• dokumentere og vurdere egen utvikling i arbeid med utforskning av språk og tekst  

Tekst og mening 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

• lese og presentere et utvalg selvvalgt skjønnlitteratur og sakprosa  
• formidle egne opplevelser av musikk og filmer eller teater til andre  
• formidle medieoppslag fra selvvalgte engelskspråklige medier og lage egne oppslag  
• framføre et program sammensatt av ulike uttrykksformer basert på egne eller andres tekster  
• ta utgangspunkt i tekster som gjenspeiler kultur og samfunn i engelskspråklige land, og bruke digitale verktøy til å produsere tekster som profilerer 

eget lokalsamfunn  
• produsere skriftlig og presentere muntlig selvvalgte fordypningsarbeider  
• sammenlikne nettsider med hensyn til informasjonsverdi og design  
• sammenligne og vurdere kritisk ulike engelskspråklige kilder i forhold til innhold, opphavsrett og personvern  
• dokumentere og vurdere egen utvikling i arbeid med tekster  

 


