
  

Balsfjord kommune – for framtida  

Storsteinnes skole  

Mulighetenes skole – med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida.  

  

ÅRSPLAN I ENGELSK FORDYPNING FOR 8. og 9.TRINN  

Skoleåret: 2018 / 2019  
Faglærer: Friederike Voss 

  
Emne/  

tema  

Tids-  

bruk   

Dette sier lokal læreplan  

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  
Læringsmål  
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

Arbeidsmåter  

• Lærestoff/ kilde  

• Lokal forankring   

• Ekskursjoner o.l.  

Vurdering  

• Kjennetegn 
på måloppnåelse  

Vurderingsform  

  

  

Chapter 1: 

“Being 
young” 

 
  

  

  

  

  

Uke  
34 –
38  

Utforsking av språk og tekst  

• 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 

Utforskning av språk og tekst  
 
- Kunne en del ordspråk og vite hva 
de betyr  
- sammenligne engelsk ordspråk 
med ordspråket på eget morsmål 
og snakke om hvordan ordspråk 
kan vise at mennesker fra ulike 
kulturer tenker forskjellig  
- vite forskjellen på hva en sier og 
hva en skriver på engelsk  

Tekst og mening  
 
- ha fortalt andre om dine møter 
med musikk, filmer eller teater  
- ha studert noen engelskspråklige 
medier og laget egne 
medieoppslag  

Arbeidsbok «On the Move 1» 

Muntlig:  
 
- dialog, høytlesing, parlesing  

- muntlige oppgaver  
- dramatisering  

Skriftlig: 
 
- skriftlige oppgaver i 
arbeidsboka/på data  

 
- Quizlet  
- Kahoot   

Se eget dokument:  
«Vurdering for 
engelsk fordypning»  

Underveisvurdering 
/ muntlig 
tilbakemelding  

Innlevering av 
arbeid fra timene i 
SharePoint  



  

  

  

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  

• 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  

- ha framført noe som er bygd på 
egne eller andres tekster  
- ha studert engelskspråklige kilder 
og vurdert innholdet i dem og om 
de ivaretar opphavsretten og 
personvernet   

Grammatikk:   
 
- «To be» in the present tense 



• 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  

Evaluering av tema/ emne   
Chapter 2: 

“Down your 
spine” 

  

  

  

  

  

  

  

 

Uke  
39 –
43  

 Se ovenfor 

  

  

Utforskning av språk og tekst 
 
- vite forskjellen på hva en sier og 
hva en skriver på engelsk  
- kunne oversette mellom norsk og 
engelsk og vite hvordan de to 
språkene er forskjellige  
- kunne kjenne igjen en del 
sjangertrekk og bruke dem selv  

Tekst og mening  
 
- ha framført noe som er bygd på 
egne eller andres tekster  
- ha studert tekster som forteller 
noe om kultur og samfunn i 
engelskspråklige land og brukt 
digitale verktøy til å fortelle om ditt 
eget lokalsamfunn  

Grammatikk: 
 

Arbeidsbok «On the Move 1» 

Muntlig:  
 
- dialog, høytlesing, parlesing  

- muntlige oppgaver  
- dramatisering  

Skriftlig: 
 
- skriftlige oppgaver i 
arbeidsboka/på data  

 
- Quizlet  
- Kahoot  

- Film (for eks. «The Addams 
Family») 

Se eget dokument:  
«Vurdering for 
engelsk fordypning»  

Underveisvurdering 
/ muntlig 
tilbakemelding  

Innlevering av 
arbeid fra timene i 
SharePoint 

Muntlig framlegg i 
gruppe  



- «Do/does» 
- «Have/has» 

Evaluering av tema/ emne  
Chapter 3: 

“You can’t 
live without 
it” 

  

  

  

  

  

Uke  
44 – 
48  

 Se ovenfor 

  

  

  

  

Utforskning av språk og tekst  
 
- vite forskjellen på engelsk fra 
Storbritannia, USA og Australia  
- kunne oversette mellom norsk og 
engelsk og vite hvordan de to 
språkene er forskjellige  
- kunne kjenne igjen en del 
sjangertrekk og bruke dem selv  
- kunne bruke et rikt utvalg av 
sjangre når du skriver og snakker  
- være bevisst på hva du har lært 
og hvordan du har utviklet deg i 
arbeidet med utforskning av språk 
og tekst  

Tekst og mening 
 
- ha lest og presentert en del bøker 
og tekster  
- ha fortalt andre om dine møter 
med musikk, filmer eller teater  
- ha laget og framført en del 
fordypningsarbeider  
- ha sammenlignet noen nettsider 
og vurdert hvor god informasjon de 
gir og hvordan de ser ut  
- ha studert engelskspråklige kilder 
og vurdert innholdet i dem og om 
de ivaretar opphavsretten og 
personvernet  

Grammatikk  
 
- Flertall av substantiver 

Arbeidsbok «On the Move 1» 

Muntlig:  
 
- dialog, høytlesing, parlesing  

- muntlige oppgaver  
- dramatisering  

Skriftlig: 
 
- skriftlige oppgaver i 
arbeidsboka/på data  

 
- Quizlet  
- Kahoot   

Se eget dokument:  
«Vurdering for 
engelsk fordypning»  

Underveisvurdering 
/ muntlig 
tilbakemelding  

Innlevering av 
arbeid fra timene i 
SharePoint  

Muntlig framlegg i 
gruppe  



Evaluering av tema/ emne  
Chapter 4: 

“To the 
extreme!”  

Uke  
49 – 
3  

 Se ovenfor 

 

  

Utforskning av språk og tekst  
 
- kunne kjenne igjen en del 
sjangertrekk og bruke dem selv  
- kunne bruke et rikt utvalg av 
sjangre når du skriver og snakker  
- vite noe om hvordan språk og 
kommunikasjon blir endret når vi 
bruker digitale medier  
- være bevisst på hva du har lært 
og hvordan du har utviklet deg i 
arbeidet med utforskning av språk 
og tekst  

Tekst og mening  
 
- ha sammenlignet noen nettsider 
og vurdert hvor god informasjon de 
gir og hvordan de ser ut  
- ha studert engelskspråklige kilder 
og vurdert innholdet i dem og om 
de ivaretar opphavsretten og 
personvernet  
- være bevist på hva du har lært og 
hvordan du har utviklet deg i 
arbeidet med tekster.   

Grammatikk:  
 
- Adjektiver 

Arbeidsbok «On the Move 1» 

Muntlig:  
 
- dialog, høytlesing, parlesing  

- muntlige oppgaver  
- dramatisering  

Skriftlig: 
 
- skriftlige oppgaver i 
arbeidsboka/på data  

 
- Quizlet  
- Kahoot  

- Film (for eks. «A Christmas 
Carol») 

Se eget dokument:  
«Vurdering for 
engelsk fordypning»  

Underveisvurdering 
/ muntlig 
tilbakemelding  

Innlevering av 
arbeid fra timene i 
SharePoint  

Muntlig framlegg i 
gruppe  

Evaluering av tema/ emne  
Chapter 5: 

“Fascinating 
folk”  

Uke  
4 – 8  

  Se ovenfor 

 

Utforskning av språk og tekst  
 
- Kunne en del ordspråk og vite hva 
de betyr  
- sammenligne engelsk ordspråk 
med ordspråket på eget morsmål 

Arbeidsbok «On the Move 1» 

Muntlig:  
 
- dialog, høytlesing, parlesing  

Se eget dokument:  
«Vurdering for 
engelsk fordypning»  

Underveisvurdering 
/ muntlig 
tilbakemelding  



og snakke om hvordan ordspråk 
kan vise at mennesker fra ulike 
kulturer tenker forskjellig  
- kunne oversette mellom norsk og 
engelsk og vite hvordan de to 
språkene er forskjellige  
- kunne kjenne igjen en del 
sjangertrekk og bruke dem selv  
- kunne bruke et rikt utvalg av 
sjangre når du skriver og snakker  
- vite noe om hvordan språk og 
kommunikasjon blir endret når vi 
bruker digitale medier  

Tekst og mening  
 
- ha lest og presentert en del bøker 
og tekster  
- ha fortalt andre om dine møter 
med musikk, filmer eller teater  
- ha studert noen engelskspråklige 
medier og laget egne 
medieoppslag  
- ha framført noe som er bygd på 
egne eller andres tekster  
- ha studert tekster som forteller 
noe om kultur og samfunn i 
engelskspråklige land og brukt 
digitale verktøy til å fortelle om ditt 
eget lokalsamfunn  
- ha studert engelskspråklige kilder 
og vurdert innholdet i dem og om 
de ivaretar opphavsretten og 
personvernet  
- være bevist på hva du har lært og 
hvordan du har utviklet deg i 
arbeidet med tekster.   

- muntlige oppgaver  
- dramatisering  

Skriftlig: 
 
- skriftlige oppgaver i 
arbeidsboka/på data  

 
- Quizlet  
- Kahoot 
 
 
- Film (for eks. «Gulliver’s travels») 

Innlevering av 
arbeid fra timene i 
SharePoint  

Muntlig framlegg i 
gruppe 

Filmreview – 
begrense det til 
tema, karakterer 
eller aktualitet   



Grammatikk:  
 

- verb i presens 
Evaluering av tema/ emne  
Chapter 6: 

“Let’s 
cook!” 

Uke  
9 – 
13  

  Se ovenfor 

 

Utforskning av språk og tekst  
 
- vite forskjellen på hva en sier og 
hva en skriver på engelsk  
- kunne oversette mellom norsk og 
engelsk og vite hvordan de to 
språkene er forskjellige  
- kunne kjenne igjen en 
del sjangertrekk og bruke dem selv  
- være bevisst på hva du har lært 
og hvordan du har utviklet deg i 
arbeidet med utforskning av språk 
og tekst  

Tekst og mening  
 
- ha studert tekster som forteller 
noe om kultur og samfunn i 
engelskspråklige land og brukt 
digitale verktøy til å fortelle om ditt 
eget lokalsamfunn  
- ha laget og framført en del 
fordypningsarbeider  
- være bevist på hva du har lært og 
hvordan du har utviklet deg i 
arbeidet med tekster.   

Grammatikk:  
 
- Uregelrette verb  
- Artikkelen «a/an» 

Arbeidsbok «On the Move 1» 

Muntlig:  
 
- dialog, høytlesing, parlesing  

- muntlige oppgaver  
- dramatisering  

Skriftlig: 
 
- skriftlige oppgaver i 
arbeidsboka/på data  

 
- Quizlet  
- Kahoot   

Se eget dokument:  
«Vurdering for 
engelsk fordypning»  

Underveisvurdering 
/ muntlig 
tilbakemelding  

Innlevering av 
arbeid fra timene i 
SharePoint  

Evaluering av tema/ emne  



Chapter 7: 

“History 
talks” 

  

  

Uke  
14 – 
18  

 Se ovenfor 

 

Utforskning av språk og tekst 
 
- vite forskjellen på engelsk fra 
Storbritannia, USA og Australia  
- Kunne en del ordspråk og vite hva 
de betyr  
- sammenligne engelsk ordspråk 
med ordspråket på eget morsmål 
og snakke om hvordan ordspråk 
kan vise at mennesker fra ulike 
kulturer tenker forskjellig  
- være bevisst på hva du har lært 
og hvordan du har utviklet deg i 
arbeidet med utforskning av språk 
og tekst  

Tekst og mening  
 
- ha lest og presentert en del bøker 
og tekster  
- ha studert tekster som forteller 
noe om kultur og samfunn i 
engelskspråklige land og brukt 
digitale verktøy yil å fortelle om ditt 
eget lokalsamfunn  
- ha studert engelskspråklige kilder 
og vurdert innholdet i dem og om 
de iveretar opphavsretten og 
personvernet  
- være bevist på hva du har lært og 
hvordan du har utviklet deg i 
arbeidet med tekster.  

Grammatikk:  
 
- Numre 

Arbeidsbok «On the Move 1» 

Muntlig:  
 
- dialog, høytlesing, parlesing  

- muntlige oppgaver  
- dramatisering  

Skriftlig: 
 
- skriftlige oppgaver i 
arbeidsboka/på data  

 
- Quizlet  
- Kahoot  

- Film (for eks. «King Arthur», 
«Apollo 11») 

Se eget dokument:  
«Vurdering for 
engelsk fordypning»  

Underveisvurdering 
/ muntlig 
tilbakemelding  

Innlevering av 
arbeid fra timene i 
SharePoint  

Plakat med skriftlig 
vurdering  

Evaluering av tema/ emne  



Chapter 8: 

“Let’s go to 
Australia 
and New 
Zealand”  

Uke  
19 – 
23  

  Se ovenfor  Utforskning av språk og tekst  
 
- vite forskjellen på engelsk fra 
Storbritannia, USA og Australia  
- Kunne en del ordspråk og vite hva 
de betyr  
- sammenligne engelsk ordspråk 
med ordspråket på eget morsmål 
og snakke om hvordan ordspråk 
kan vise at mennesker fra ulike 
kulturer tenker forskjellig  
- kunne oversette mellom norsk og 
engelsk og vite hvordan de to 
språkene er forskjellige  

Tekst og mening  
 
- ha studert noen engelskspråklige 
medier og laget egne 
medieoppslag  
- ha framført noe som er bygd på 
egne eller andres tekster  
- ha studert tekster som forteller 
noe om kultur og samfunn i 
engelskspråklige land og brukt 
digitale verktøy til å fortelle om ditt 
eget lokalsamfunn  
- ha studert engelskspråklige kilder 
og vurdert innholdet i dem og om 
de ivaretar opphavsretten og 
personvernet  

Grammatikk:  
 
- Eiendomsord  
- «Nationality words» 

Arbeidsbok «On the Move 1» 

Muntlig:  
 
- dialog, høytlesing, parlesing  

- muntlige oppgaver  
- dramatisering  

Skriftlig: 
 
- skriftlige oppgaver i 
arbeidsboka/på data  

 
- Quizlet  
- Kahoot  

-Film (for eks. «Crocodile Dundee», 
«Whale Rider», «Walkabout») 

Se eget dokument:  
«Vurdering for 
engelsk fordypning»  

Underveisvurdering 
/ muntlig 
tilbakemelding  

Innlevering av 
arbeid fra timene i 
SharePoint  

Muntlig framlegg i 
gruppe  

Repetition 23 – 
25 

     



Evaluering av tema/ emne  
 


