
ENGELSK Nordberg skole  

Fagets kjerneelementer: 

• Kommunikasjon 

• Språklæring 

• Møte med engelskspråklige tekster 

Fagets ferdigheter: 

− Kommuniserer med struktur og sammenheng, muntlig og skriftlig. 

− Skape ulike typer tekster der informasjon fra kilder er innlemmet på en etterrettelig måte. 

− Vise forståelse, refleksjon og kritisk tenkning på varierte måter og i ulike sammenhenger. 

8.trinn 9.trinn 10.trinn 

Periode 1: Stories 

• Identitet 

• Introduksjon til 

grammatikk 

• Fokus på 

tekstproduksjon  

• Lese selvvalgt bok 

Periode 1: Origins 

• Arv og miljø  

• Møter med 

multikulturelle 

samfunn 

• Skrivetrening  

• Fokus på å skrive en 

fagtekst 

Periode 1: Conspiracy theories 

and sources  

• Kilder, kildebruk og 

kildekritikk 

• Konspirasjonsteorier 

• Muntlig og skriftlig 

fremlegging av 

informasjon  

Periode 2: A world of English / 

Across cultures 

• Utforske 

engelskspråklige land 

• Planlegge en reise 

• Dagsaktuelle saker i 

den engelskspråklige 

verden  

• Fokus på 

regneferdigheter 

Periode 2: Communication  

• Kommunikasjon i ulike 

situasjoner og 

utfordringer  

• Kroppsspråk  

• Uttrykke egne 

meninger og tanker  

• Lage en vlog om egen 

hverdag 

Periode 2: Down to Earth  

• Menneskets forhold til 

naturen 

• Miljøvern og bærekraft 

(FN`s bærekraftsmål) 

• Skrivetrening (skrive et 

research paper)  

• Kildebruk og kildekritikk 

knyttet til research 

paper 

• Lesetrening med 

egenvalgt bok 

Periode 3: Literature 

• Boksirkel (analyse av 

bok)  

• Lese felles bok 

• Fokus på muntlig og 

skriftlig formidling av 

litterært verk  

Periode 3: Historical Events 

• Borgerkrig i USA 

• Urbefolkning i Amerika 

• Civil Right`s Movement 

• Forbilder 

• Muntlig trening 

• Kildekritikk 

 

Periode 3: Literature and 

History  

• Shakespeare og et 

historisk blikk på 

litteraturen  

• Muntlig trening med 

blant annet skuespill  

• Lesetrening med 

egenvalgt bok 

Periode 4: American and 

British history 

• Industrielle revolusjon 

Periode 4: A life in English 

(explore?)  

• Engelsk i det norske 

samfunnet 

Periode 4: Balance of Power 

• Systematisk 

undertrykkelse i Norge 



• Amerikanske 

revolusjon 

• Kolonisering 

• Kildebruk 

 

• Engelsk som 

verdensspråk og 

hvordan språket har 

utviklet seg i ulike 

verdensdeler  

• Varianter av muntlig 

engelsk i verden.  

• Lesetrening. Fokus på 

enkeltmennesker i 

engelskspråklige land  

• Lyttetrening med 

ekstra fokus på 

lytteoppgaver til 

eksamen   

 

og engelskspråklige 

land, med hovedfokus 

på urfolk 

• Utdrag fra sentrale taler 

knyttet til Civil Right`s 

Movement.  

• Black Lives Matter  

• Sosialt ansvar i eget liv 

og i verden 

• Forstå og diskutere 

annerledeshet mellom 

personer (LGBTQ+, 

minoriteter vs. 

majoriteter, 

suffragettene)   

• Øve på muntlige 

presentasjoner 

Periode 5: Grammatikk 

• Grammatikkurs etter 

behov 

 Periode 5: My Place in Society 

• Rollemodeller  

• Politikk i Norge og den 

engelskspråklige verden 

(med utgangspunkt i 

relevante politiske 

hendelser) 

• Livet etter 

ungdomsskolen 

• Drøfte vanskelige valg 

knyttet til eget liv, 

fremtid, relasjoner 

• Hvordan være en god 

samtalepartner 

 

Lenke til læreplanen i engelsk finner du her.  

 

 

https://www.udir.no/lk20/eng01-04?lang=nob

