
Årsplan St. Sunniva skole   

  
Fag: Engelsk fordypning 

Trinn: 8.trinn 

Lærere: Torstein Vardeberg Skeie 
  

Periode  Hovedområde/  
Kompetansemål  

Læremål  Tverrfaglige temaer/  
lærestoff  

Arbeidsmåter  Vurderingsformer  
  

aug-sept • bruke engelsk muntlig og 
skriftlig i digital samhandling 
tilpasset formål, mottaker og 
situasjon 

• skape ulike typer muntlige og 
skriftlige tekster om selvvalgte 
emner som presenterer, 
forteller eller forklarer gjennom 
ulike medier 

• videreutvikle egne muntlige og 
skriftlige tekster på bakgrunn 
av tilbakemeldinger 

• utforske og presentere innhold, 
form og formål i spill, film og 
musikk 

• reflektere over variasjon i 
tenkesett, 
kommunikasjonsmønstre og 
samhandlingsformer i den 
virtuelle og virkelige verden 

• skape digitale produkter som 
kombinerer ulike medietyper 

• utforske og sammenligne 
språkbruk og virkemidler i ulike 
medier og sammenhenger 

Bli kjent med 
læreboken  
 
Starte å skrive 
egenprodusert tekst 

One the Move 1: 
#1 – Being Young 

 
Intervjue slektning og 
skrive magasinartikkel  

Arbeidsmåtene 
brukes og varieres 
gjennom hele året 

slik det er mest 
hensiktsmessig.  

 
I alle temaer arbeider 
vi med ulike tekster; 

både muntlig og 
skriftlig. Elevene vil 
jobbe med å skrive 

egne tekster, arbeide 
med faste ord og 
utrykk (idiomer), 

delta i diskusjoner, 
løse ulike 

arbeidsoppgaver, 
oversette ulike typer 

tekster og arbeide 
med fremføringer. Vi 
vil bruke ordleker og 
spill til å bli vant med 
å snakke engelsk og 

Muntlig aktivitet og 
deltagelse i timene 
 
Kommuniserer formelt 
og 
uformelt med flyt og 
sammenheng i ulike 
situasjoner 
 
Individuelle, par- og 
gruppeoppgaver 
 
Bruk av digitale 
hjelpemidler  
 
Presentasjon for og kort 
samtale med lærer 
 
Skriftlig oppgave – 
innlevering 
 
Bokrapport/bok-
presentasjon 
 
Intervju og 
magasinartikkel  

okt-des Lære om Halloween og 
amerikanske tradisjoner 
 
Lese engelsk språklig 
roman og skrive 
bokrapport/lage 
bokpresentasjon 

One the Move 1: 
#2 – Down Your Spine! 

 
Bokrapport/bok-

presentasjon 

jan-mar Kunne oppsøke egne 
kilder om aktuell 
forskning og hente ut 
relevant informasjon.  
 
Kunne identifisere de 
viktigste punktene i et 
forskningsprosjekt og 
videreformidle det i 
tekst eller muntlig. 

One the Move 1: 
#3 – You Can’t Live  

Without It! 
 

Egenprodusert 
tekst/presentasjon om 
oppfinnelser/forskning 
etter egne interesser 

 
#4 – To the Extreme! 

apr-jun Lære om kultur og 
tradisjoner i andre 
engelskspråklige land 

One the Move 1: 
#8 – Let’s Go to 

Australia and New 



• utforske og reflektere over 
hvordan synsvinkel og avsender 
kan påvirke et budskap 

• presentere selvvalgte 
interesseområder 

• gjøre rede for egen rolle i ulike 
medier og reflektere kritisk 
over hvordan eleven framstiller 
seg selv og andre på nett 

• bruke kilder på en kritisk og 
etterrettelig måte og følge 
regler for personvern og 
opphavsrett  

enn de vi er gjennom i 
ENG01-04. 
 
Produserer og 
presentere statistikk i 
eget forskningsprosjekt. 
 

Zealand! 
 

One the Move 1: 
#6 – Let’s Cook! 

 
Lage eget 

forskningsprosjekt og 
skrive rapport. 

 
One the Move 1: 
#7 – History Talks 

 

for å arbeide med 
ordforråd og flyt. 

  
 


