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LOKAL FAGPLAN I ENGELSK 

UNGDOMSTRINNET 

RUDOLF STEINERSKOLEN I OSLO 

 

8. klasse  

Omfang: 2 t/uke 

Språk og kommunikasjon  

Mål for undervisningen er at elevene skal: 

• ha forståelse for egen språkinnlæring og planlegge og vurdere arbeidsmåter i forhold til ulike 

arbeidsoppgaver.  

• forstå grunnleggende grammatikalsk terminologi på engelsk.  

• bruke ulike hjelpemidler.  

• sammenligne engelsk med norsk, finne likheter og ulikheter.  

• løse en hverdagslig situasjon gjennom språklig interaksjon.  

• snakke og lese med god flyt.  

• bruke engelske verbtider på en tydelig og korrekt måte.  

• forstå innholdet i lengre noveller og faktabaserte tekster. 

• beherske språkets rettskriving og grunnleggende grammatikk. 

• samtale, forstå og bli forstått. 

 

Kultur, samfunn, historie og litteratur  

Mål for undervisningen er at elevene skal:  

• kjenne til noen viktige hendelser i USAs og andre engelskspråklige lands historie.  

• forstå og gjengi innhold fra tekster som omhandler levesett og verdier.  

• fordype seg i biografier til store personligheter fra engelskspråklige land.  

• lese et utvalg av autentiske tekster, skuespill, noveller, dikt og ballader.  

• innøve og fremføre dikt eller utdrag av annen litteratur på en kunstnerisk måte.  

• kunne drøfte innholdet i tekster både muntlig og skriftlig.  
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9. klasse  

Omfang: 3 t/uke 

 

Språk og kommunikasjon  

Mål for undervisningen er at elevene skal:  

• ha forståelse for egen språkinnlæring og planlegge og vurdere arbeidsmåter i forhold til ulike 

arbeidsoppgaver.  

• forstå grunnleggende grammatikalsk terminologi på engelsk.  

• bruke ulike hjelpemidler.  

• sammenligne engelsk med norsk, finne likheter og ulikheter.  

• løse en hverdagslig situasjon gjennom språklig interaksjon.  

• snakke og lese med god flyt.  

• bruke engelske verbtider på en tydelig og korrekt måte.  

• forstå innholdet i lengre noveller og faktabaserte tekster. 

• trekke ut viktig innhold i tekster og gi det en skriftlig form. 

• beherske språkets rettskriving og grunnleggende grammatikk. 

• gi muntlige presentasjoner av ulike emner. 

• samtale, forstå og bli forstått. 

 

Kultur, samfunn, historie og litteratur  

Mål for undervisningen er at elevene skal:  

• kjenne til noen viktige hendelser i USAs og andre engelskspråklige lands historie.  

• kjenne til skolesystemer i USA og Storbritannia.  

• forstå og gjengi innhold fra tekster som omhandler levesett og verdier.  

• fordype seg i biografier til store personligheter fra engelskspråklige land.  

• lage en større skriftlig oppgave knyttet til et relevant emne og presentere den.  

• lese et utvalg av autentiske tekster, skuespill, noveller, dikt og ballader.  

• ha lest og skrevet bokrapport fra en roman.  

• innøve og fremføre dikt eller utdrag av annen litteratur på en kunstnerisk måte.  

• gjøre seg kjent med forskjeller mellom billedspråk og faktaspråk.  

• kunne drøfte innholdet i tekster både muntlig og skriftlig.  

 

 



Utarbeidet 22.08.17 T-Y. S. H. 

10. klasse  

Omfang: 3 t/uke 

 

Språk og kommunikasjon  

Mål for undervisningen er at elevene skal: 

• ha forståelse for egen språkinnlæring og planlegge og vurdere arbeidsmåter i forhold til ulike 

arbeidsoppgaver.  

• forstå grunnleggende grammatikalsk terminologi på engelsk.  

• bruke ulike hjelpemidler.  

• sammenligne engelsk med norsk, finne likheter og ulikheter.  

• løse en hverdagslig situasjon gjennom språklig interaksjon.  

• snakke og lese med god flyt.  

• variere vokabular og stil tilpasset ulike emner.  

• bruke engelske verbtider på en tydelig og korrekt måte.  

• skille mellom formuleringer og fraser brukt i muntlig og skriftlig språk. 

• forstå innholdet i lengre noveller og faktabaserte tekster. 

• trekke ut viktig innhold i tekster og gi det en skriftlig form. 

• aktivt benytte et allsidig ordforråd, faste uttrykk og idiomer i produksjon av tekster. 

• beherske språkets rettskriving og grunnleggende grammatikk. 

• gi muntlige presentasjoner av ulike emner. 

• samtale, forstå og bli forstått. 

 

• Kultur, samfunn, historie og litteratur  

Mål for undervisningen er at elevene skal:  

• ha kjennskap til engelsk språkhistorie.  

• kjenne til noen viktige hendelser i USAs og andre engelskspråklige lands historie.  

• kjenne til skolesystemer i USA og Storbritannia.  

• forstå og gjengi innhold fra tekster som omhandler levesett og verdier.  

• fordype seg i biografier til store personligheter fra engelskspråklige land.  

• lage en større skriftlig oppgave knyttet til et relevant emne og presentere den.  

• lese et utvalg av autentiske tekster, skuespill, noveller, dikt og ballader.  

• ha lest og skrevet bokrapport fra en roman. 

• bruke avsnitt og utdrag fra litteraturen til å identifisere språklige og grammatikalske fenomener. 
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• innøve og fremføre dikt eller utdrag av annen litteratur på en kunstnerisk måte. 

• gjøre seg kjent med forskjeller mellom billedspråk og faktaspråk. 

• kunne drøfte innholdet i tekster både muntlig og skriftlig.  


