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Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 
Uke  
34 - 40 
 

• 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  

• lese og presentere et utvalg 
selvvalgt skjønnlitteratur og 
sakprosa  

• 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  

Native people  

Native people 

Chapter 2, New Flight 2 (textbook), side 27 - 50 

+ Annet relevant materiale 

 

 

Språk og grammatikk:  

- høyfrekvente ord 
- temaord 
- preposisjoner 

Lese tekster 
Se dokumentar/film 
Arbeide med oppgaver 
Diskusjoner 
Finne informasjon 
Lage poster og 
presentere 
 
 

Presentasjon  



41 Høstferie    

Uke 
42 - 45 

• lese og presentere et utvalg 
selvvalgt skjønnlitteratur og 
sakprosa 

Leseprosjekt 
 

Lese selvvalgt bok 
Presentere bok 
 

Presentasjon/sa
mtale om bok i 
gruppe  
Uke 45 
 

Uke  
46-51 

• produsere skriftlig og presentere 
muntlig selvvalgte 
fordypningsarbeider 

Disasters 
 
Chapter 5, Enter 8, Learner’s Book 

Lese tekster 
Arbeide med oppgaver 
Skrive en fakta- eller 
skjønnlitterær tekst 
om en katastrofe 
 

Tekst 
 
 
 
 
 
 

52 - 1 Juleferie    

Uke  
2 - 8 

• presentere ordspråk og billedlige 
uttrykk på engelsk og 
sammenlikne med eget morsmål, 
og samtale om hvordan slike 
uttrykk kan representere ulike 
tenkemåter 

Mysteries  
 
It’s a mystery to me! 
Chapter 2, New Flight 3 (textbook), side 39 - 64 
 
+ Annet relevant materiale 
 

Lese tekster 
Løse gåter 
Lytte til 
opptak/podcast 
Lage film 
 

Film 
 

9 Vinterferie    

Uke 
10 - 14 

• dokumentere og vurdere egen 
utvikling i arbeid med tekster 

• formidle medieoppslag fra 
selvvalgte engelskspråklige 

• identifisere kjennetegn ved ulike 
teksttyper og bruke disse i egen 
tekstproduksjon  

 

Environment and Climate Changes 
 
A wonderful world – for how long? 
Chapter 5, New Flight 3 (textbook), side 119 – 142 
 
+ Annet relevant materiale 
 

Språk og grammatikk:  

- høyfrekvente ord 

Lese tekster 
Filmklipp/dokumentar 
Skrive artikkel 
Egenvurdering 
Finne informasjon og 
lese nyheter på 
engelsk 
 
 

Artikkel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- temaord 
- adjektiv 

15 Påskeferie    

Uke 
16 - 22 

• eksperimentere med ulike 
skriftlige og muntlige 
uttrykksformer i ulike sjangere  

• ta utgangspunkt i tekster som 
gjenspeiler kultur og samfunn i 
engelskspråklige land, og bruke 
digitale verktøy til å produsere 
tekster som profilerer eget 
lokalsamfunn  

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

• produsere skriftlig og presentere 
muntlig selvvalgte 
fordypningsarbeider 

• sammenlikne ord og 
grammatiske former i skriftlig og 
muntlig engelsk språkbruk  

The Global English 
 
English spoken here! 
Chapter 8, New Flight 3 (textbook), side 199 - 227 

 

Språk og grammatikk:  

- uttrykk 
- temaord 
- verb 

Lese tekster 
Lytte til podcast 
Arbeide med oppgaver 
Lage podcast om et 
engelskspråklig land 

Podcast  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uke  
22 - 25 
 

• formidle egne opplevelser av 
musikk og filmer eller teater til 
andre  

Entertainment 
 

Lage presentasjon  

 

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 tekstproduksjon  
• 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  


