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Årstimetallet i faget: 2 t/u 
 

Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen 
 
Kompetansemål det legges ekstra vekt på. 

 bruke egne notater og forskjellige kilder som grunnlag for skriving 

 skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng 

 bruke sentrale mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst 
 
 

Periode 
 
Kompetansemål 
 

Årstrinn 
Delmål 

Læremidler og 
læringsarena 

Metoder og 
læringsstrategier 

Vurderingsformer Lærers erfaring 
8 9 10 

Hele året 
Veileden
de 
 

1,2,3,4, 
5-14 
15-24 Spiralprinsippet 

x x x   Lærebok 
«Searching 8» 

 Nettressurser 

  

Pararbeid 
 
Gruppearbeid 
 
Individuelt arbeid 
 
Tavleundervisning 
 
 
 
Ulike typer 
glosearbeid: 
Kryssord, 
Ordsupper, 
Elevene hører 

  

35-38 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, 

x x x TRAVEL 
* Words and expressions 
about travelling 
* How to talk and write 
about travelling 
* How to use adjectives 
*Forberedelse til 
Nasjonale Prøver  
*Kartleggeren 
 

Skolestil, to utkast  

40  x x x Høstferie    

 

LÆREPLAN ENGELSK 8.trinn 

SKOLEÅRET 2017 - 18 



 - 2 - 

38-39 
 
 

25, 26, 27, 29, 30 x x x In and out of school 
*Words and expressions 
about school and 
education 
*some facts about the 
English school system 
*how to talk about being 
young 
*how to use the verb in 
the simple present 
tense 
*how to read and write 
poems 

hverandre, 
Hangman, 
Forklare gloser for 
hverandre, 
Skriving av gloser 
Gruppere gloser, 
Osv. 
 
Film? 
 
 
Arbeid med 
grammatikk: 
Tavleundervisning 
og grammatikk-
øvelser 
 
 
 
Film: Australia 
(kanskje ikke en 
hel film?). Andre 
forslag fra 
studenter. 
 
 
 
Muntlige øvelser, 
-parlesing, faste 
og frie dialoger, 
gruppesamtaler 
 
Muntlig framføring 
Lese  
skjønnlitterære 
tekster. 
 
Lese fagtekster 
 

Verbprøve 
Dikt 

 

47-48 21, 22, 23    Let me Tell you a Story 
Connect 8 
* lære å strukturere 
historier  

  

42-46 
 
 

25, 28, 30 x x x The Land Down Under 
*facts about Australia 
*about the Australian 
Aboriginals 
*about differences 
between Australian and 
British English 
*how to use it/there 
correctly 
*how to write information 
texts 

Muntlig 
presentasjon 

 

49-50 
 
 

    Forberedelse til 
tentamen og tentamen 
og utdrag fra Through 
the year" 

  

1-6 25, 26, 27, 30 x x x London 
*facts about London 
*what you can do if you 
visit London 
*how to get around in 
London – especially by 
Underground 

 Designe en 
plakat, 
presentasjon 
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*what it may be like to 
live in a big city  
*numerals 
*how to ask and give  

Skriving av egne 
tekster 
 
Film 
 
Egenvurdering 
 
Kameratvurdering 
 
Lærers vurdering 
 
 
 
 
 
 
 
 

7-11 
Inkludert 
vinterferie 

27, 29,  x x x Storytelling 
*How to tell stories and 
fairy tales 
*How to use the past 
tens of the verb 
*How to write stories and 
fairy tales 

 Verbprøve 
Skoleskriving - 
eventyr 

 

14     Påske    

12-16 25, 26, 27, 29 x x x Home of Skyscrapers 
* skal kunne fortelle 
generelt om minst tre 
turistatraksjoner 
* dybdekunnskap om én 
attraksjon 
* kunne bruke digitale 
verktøy 

Få målene på 
forhånd, finne 
kunnskap i 
lærebok eller på 
nett 

 Lage en 
turistbrosjyre 
(grupper eller 
individuelt)  

 

17-20 25, 26, 27, 29 x x x Holy Island and the 
Vikings 
*about a period in history 
shared by England and 
Norway 
*about the first Viking 
raid on England 
*about Norse mythology 
*about wildlife and 
seabirds in Britain 
*how to use adverbs 
*how to write better texts 
by varied sentence 

  Muntlig 
presentasjon 
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connection 

21     Tentamensforberedelse    

22     Tentamen    

23-25     Film/Diverse    

 
Planen sendes skoleeier til orientering og legges ut på skolens hjemmeside 

 
 


