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KLASS: UT8 FAG: ENGELSK LÆRER: ALEX NELSON 

UKE HVA: HVORDAN: VURDERING: KOMPETANSEMÅL: 

33 Intro: Logg + 

perm/mappe 

Text: English in the 

World (A new scoop 

7, unit 1)  

England, Scotland, 

Wales, Ireland. 

Where do people 

speak English, and 

why?  

Why is English THE 

communication 

language?  

Framveksten av 

engelsk som 

verdensspråk 

 

 

 

 

Loggbok om hvor du står 

i engelskfaget, hva du vil 

lære og hvordan du 

tenker at dette skal skje? 

Bruke hensiktsmessige 

strategier og hjelpemidler 

for språkinnlæring og 

planlegge og vurdere 

arbeidsmåter i forhold til 

ulike oppgaver.  

34 Frts. Lese og gjøre 

oppgaver i Scoop 

Lese og bearbeide 

tekster i ulike sjanger 

 

 Lese og samtale om ulike 

typer tekst med god 

forståelse, diksjon og 

intonasjon 

35 Husk å sette i gang 

kartlegging bg 7-10 

Welcome to 

Bollywood + The 

Republic of South 

Africa - 21 

LYTTE TIL ULKE 

TYPER ENGELSK 

Engelsk som globalt 

kontaktspråk, engelsk i 

norsk hverdag 

 Utforsøke og drøfte 

varianter av engelsk for 

første språk og kontaktspråk 

36 Lese An African tale 

–  p 22-24 

gjenfortelle 

Jobbe med oppgaver 

Verbstrukturer som 

uttrykker fortid, nåtid 

og framtid 

 

 Delta i bearbeidelse av 

engelskspråklig litteratur, 

poesi, drama og prosa. 

 

37 Turdag Mandag + 

Nasjonale prøver – 

NB 19. sept 

Høstmarked med 

månedsfest  

Text: A world of 

English, chapter 1 

Engelsk som 

verdensspråk, + lingua 

Franka, 

Communication 

 Forstå og bruke et variert 

ordforråd og ulike språklige 

strukturer.  
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(Connect) English 

speakers of the 

world  

Chapter 3: 

Communication –  in 

Scoop 7 

Synge the Sound of 

silence + oppgaver, 

muntlig, skriftlig, 

lytte 

38 Lese om Helen Keller 

– p 60-62 

Oppgaver 

Biografier  Iitt om slavetiden indirekte –  

Drøfte levesett, verdier og 

institusjoner i 

engelskspråklige land og 

norge 

39 Se film om Hellen 

Keller  

Written individual 

assignment – 

Filmreport – use 

writing frame  

 

trekk fra spåkområdets 

historie, kultur, 

oppdagelsesreiser, 

handel  

 

Loggbok om egen 

utvikling  

Skriftlig oppgave om 

filmen om Helen Keller- 

som de får 

tilbakemelding og som 

skal levers igjen på 

slutten av året i revidert 

utgave 

 

Forstå og bruke et variert 

ordforråd og ulike språklige 

strukturer.  

 

40 HØSTFERIE    

41 Unit 6: Off to the 

USA  

Synge: This land is 

my land.. 

Lese og gjøre 

oppgaver -  readers 

theatre 

Lytte til Am vs. Br 

Engelsk  

Prosesskriving, 

oppgaver, lese  

 Samtale med god flyt og 

sammengeheng i forberedt 

og uforberedt tale  

42 Off to the USA p 114- Oppgaver, muntlig, 

skriftlig 

 Lese og samtale… 

Bruke hensiktsmessige 

strategier…. 

43 The big Apple  118- 

120  

Modale hjelpeverb og 

relative pronomen 
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44 Nine eleven – p 123-

126 

   

45 They were here first 

+ 129-131, urfolk 

Poem: I lost my talk  

Resitasjon og lesing av 

klassisk engelsk 

litteratur  

 Utforske situasjonen til 

urfolk i Engelskspråklige land 

46 Mer USA, urfolk   Drøfte ulike varianter av 

engelsk som førstespråk og 

kontaktspråk 

47 Denne uken har 10 

trinn juletentamen, 

annen oppgave for 

resten av 

ungdomstrinnet 

 LOGG + USA-PERIODE 

AVSLUTTES MED 

FORBEREDTE MUNTLIG 

SAMTALER ENKELTVIS 

om disse kapitlene 

 

48 Lese A Christmas 

Carol + synge, dikt 

Grammar 

  Delta i bearbeidelse av 

engelskspåklig litteratur… 

etc 

49 Juleforberedelser – 

Julesanger, 

diktresitasjon, A 

Christmas Carol 

  Samarbeide om formidling, 

gjennom resitasjon og/eller 

dramatisering av engelsk 

litteratur 

50 Se A Christmas carol 

som introduksjon til 

Industrialismen og 

Dickens  

Prossesskriving , 

gjenfortelling, brev 

Gjenfortelle filmen 

skriftlig 

 

51 JULEFERIEN 

BEGYNNER   

   

1 Chapter 3: London – 

8 Connect  

Focuswords – p 84-

85    

Jobbe med vocabulary   

2 A brief History of 

London p 86-88 x 

oppgaver 

   

3 Oppgaver og 

grammatikk 

Vinterskidag 

(onsdag) 

Tilpassing til mottaker 

eller samtalepartner 

 

  

4 The children og the 

Industrial Revolution  
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5 Oppgaver og 

grammatikk  

Verb i ulike tider   

6 Dickens –  David 

Copperfield 

 Loggbok + skriftlig prøve/ 

om Industrialisme og 

Dickens + 

grammatikkoppgaver 

Delta i bearbeidelse av 

engelskspråklig litteratur, 

poesi, drama og prosa 

7 SIRKUS    

8 VINTERFERIE    

9 Australia and New 

Zealand – bruke 

Connect 8 

 Evt. / Great 

Adventures (In a 

New Scoop) 

Aborignals in 

Australia (  

(Captain Cook and 

the Kangaroo p 156) 

Lytte til Australsk 

Engelsk 

   

10 Connect 8 p 176: A 

colony of convicts / 

focus words on p 164 

   

11 Evt lese dikt fra 

Australia, annet info 

om Australia, jobbe 

med aktuell 

grammatikk  

  Delta i bearbeidelse, 

samarbeide om formidleing 

av litteratur etc.. 

12  The Stolen 

Generation p 195 

  Lese og samtale… 

13 Se filmen: Follow the 

Rabbit fence 

Skrive oppgave  

(NB: Ane har 

studiedag tors og 

fre) 

Skriverammer for 

anmeldelse, 

tekstbindere 

 

 

 

Jobbe med 

«semesteroppgave» i 

fbm the Rabbit fence – 1 

utkast leveres inn før 

påske 

 

Utvikle og presentere tekster 

som er tilpasset ulike temaer 

og mottakere, skrifltlig og 

muntlig. 
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14 (Påskeverksted + 

månedsfest fredag 8) 

Introduksjon: 

Leselekse i Påsken:  

 

 

8: Bokomtaler, muntlig 

og skriftlig, med fokus 

på handlingen. 

Loggskriving  

 

Filmanmeldelse/evt. 

annen mer kreativ tekst- 

innlevering  

Søke og bruke 

Engelskspråklige kilder på en 

tekstkritisk måte  

15 PÅSKEFERIE    

16 Tirsdag 19. Skolen 

slutter 12, (vårball 

denne uke)  

Leseprosjekt / 

dyreprosjekt  – 

presentasjoner  

Lesing av aktuell 

ungdomsroman 

  

17 Leseprosjekt: Jobbe 

med egenvalgt bok, 

tegneserie, bildebok 

et 

Presentasjoner  

  Ta i bruk hensiktsmessige 

medier i arbeid med engelsk 

som globalt kontakt – og 

kommunikasjonsspråk ( lese 

om forfatteren/boka  på 

engelsk på nett?)Ta med 

kilder 

18 SOLEGGEN/JORDBRU

KSUKE 

   

19 Prosjekt, presentere 

bok eller dyr - ferdig 

denne uken, 

muntlige 

presentasjoner i 

klassen 

Klare kriterier f.eks:   

1. Snakke tydelig  

2. Fakta om forfatter  

3. Info om 

hovedperson og 

handling  

4. Hva du synes om 

boka? Begrunnelse.  

 Loggskriving 

Hva har du lært om din 

egen læring og ditt eget 

arbeid?  

hverandre vurdering 

 

Bruke hensiktsmessige 

strategier og hjelpemidler 

for språklæring og planlegge 

og vurdere arbeidsmåter i 

forhold til ulike oppgaver 

20 (Denne uke 17 mai)    

21 Jobbe med 

mappelevering (noe 

Presentasjon fortsetter 

hvis ikke ferdig… 

Individuelle samtaler 

med elever ang mappe – 

hva kan bli bedre? 
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håndskrevet og noe 

pc? FRIST 17 mai 

å forbedre tekstene 

for mappen: f.eks:  

Historien om Helen 

Keller 

Gjenfortelling av A 

Christmas Carol 

Anmeldelsen av 

«The Rabbit Fence» 

Foredragsnotatene 

til egenvalgt 

bokpresentasjon(dyr

epresentasjon 

22 Sangtekster og dikt  Grammatiske tema + 

tilpasning 

 Samarbeide om formidling 

gjennom resitasjon  

23 Sangtekster og dikt  Snakke om: Tilpassing 

til mottaker eller 

samtalepartner – 

formelt og uformelt 

språk 

 

  

24 Onsdag turdag hele 

skolen  

Avsluttende 

Evaluering 

 Avsluttende  

Evaluering 

 

 


