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LOKAL FAGPLAN I ENGELSK FORDYPNING 

UNGDOMSTRINNET 

RUDOLF STEINERSKOLEN I OSLO 

 

 

Fordypning i engelsk bygger på det samme faglige grunnlaget som engelskfaget og skal legge 

til rette for faglig fordypning og videreutvikling av språklig og kulturell kompetanse i 

engelsk. Fordypningsfaget skal også stimulere til engasjement for språk og språkbruk hos den 

enkelte og bidra til større motivasjon og selvtillit for aktiv språkbruk. 

 

 

KOMPETANSEMÅL 

I løpet av ungdomstrinnet skal elevene ha som mål å ha opparbeidet følgende kompetanse: 

 

Hovedmål: 

• Styrke og videreutvikle ferdigheter og kunnskaper både muntlig og skriftlig, som 

beskrives i fagplanen i engelsk for ungdomstrinnet. 

 

Språk, tekst og litteratur: 

• kunne bruke ulike skriftlige og muntlige uttrykksformer i ulike sjangre 

• kunne lese og presentere et utvalg skjønnlitteratur og sakprosa 

• kunne gjøre oversettelser mellom norsk og engelsk, skriftlig eller muntlig 

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

• være kjent med og kunne bruke enkelte faste og billedlige uttrykk på engelsk og sammenlikne 

med eget morsmål 

• produsere skriftlig og presentere muntlig selvvalgte fordypningsarbeider 

 

Kultur, samfunn, historie: 

• gjennom fordypning skal elevene kjenne til særtrekk ved kultur og samfunn i Storbritannia, 

USA og/eller andre engelskspråklige land. 

• kjenne til viktige historiske begivenheter i ulike engelskspråklige land. 

• kunne formidle egne opplevelser av musikk, filmer eller teater.  

• være kjent med forskjeller mellom ulike varianter av engelsk. 

 

 

FAGLIG INNHOLD OG ARBEIDSFORM 

 

8. klasse 

Omfang: 2 t/uke  

 

Skriftlig og muntlig 

Elevene skal i løpet av 8. trinn: 
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• fordype seg i kjente og ukjente tekster. 

• gjennomføre skriftlige oppgaver og øvelser med fokus på ortografi. 

• utvide ordforrådet sitt og øve på bruk av ordbok. 

• bli kjent med enkelte faste uttrykk på engelsk og sammenlikne med eget morsmål. 

• øve på å skrive korte, sammenhengende tekster og enkle oversettelser mellom norsk og 

engelsk. 

• kunne holde enkle hverdagslige samtaler på engelsk. 

• kunne samtale om temaer innenfor kultur, samfunn og historie. 

 

Grammatikk 

• fordype seg i og øve på grammatikken som vektlegges i fagplanen i engelsk for 8. trinn. 

 

 

9. klasse 

Omfang: 3 t/uke 

 

Skriftlig og muntlig 

Elevene skal i løpet av 9. trinn: 

• fordype seg i kjente og ukjente tekster. 

• gjennomføre skriftlige oppgaver og øvelser i ulike sjangre. 

• utvide ordforrådet sitt og øve på bruk av ordbok. 

• kunne bruke enkelte faste uttrykk både muntlig og skriftlig. 

• øve på å skrive sammenhengende tekster og videreutvikle arbeid med oversettelse. 

• kunne holde hverdagslige samtaler på engelsk. 

• kunne samtale om temaer innenfor kultur, samfunn og historie. 

• holde en kort presentasjon om et selvvalgt emne. 

 

Grammatikk 

• fordype seg i og øve på grammatikken som vektlegges i fagplanen i engelsk for 9.trinn. 

 

 

10. klasse 

Omfang: 3 t/uke 

 

Skriftlig og muntlig 

Elevene skal i løpet av 10. trinn: 

• fordype seg i kjente og ukjente tekster og kunne presentere disse tekstene for andre. 

• kunne bruke ulike skriftlige og muntlige uttrykksformer i ulike sjangre. 

• fortsette arbeidet med oversettelser.  

• kunne bruke faste uttrykk som en naturlig del av muntlig og skriftlig språkbruk. 

• produsere skriftlig og presentere muntlig selvvalgte fordypningsarbeider. 

• arbeide med å sammenlikne ulike engelskspråklige kulturer og varianter av engelsk. 

• lese og samtale om viktige historiske begivenheter i ulike engelskspråklige land. 

• formidle egne opplevelser av musikk, filmer eller teater.  

 

Grammatikk 

• fordype seg i og øve på grammatikken som vektlegges i fagplanen i engelsk for 10. trinn. 

 

 

 


