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9. klasse 2021/2022  

 
Veke  Tema  Kompetansemål 

 
Fagstoff Tverrfaglege emne og 

kjerneelement 
Vurdering 

34-40 Food for Thought • Bruke varierte strategiar i språklæring, 
tekstskaping og kommunikasjon. 

• Bruke kunnskap om ordklasser og 
setningsstruktur i arbeid med egne 
muntlige og skriftlige tekster 

Enter 9 
Basic Skills 8-10 

Kommunikasjon, språklæring 
Møte med engelskspråklege 
tekstar 

 

Veke   Tema Kompetansemål 
 

Fagstoff Tverrfaglege emne og 
kjerneelement 

Vurdering 

42-44 Beyond • Bruke varierte strategiar i språklæring, 
tekstskaping og kommunikasjon. 

• Lytte til og forstå ord og uttrykk i varianter 
av engelsk 

• Bruke kunnskap om ordklasser og 
setningsstruktur i arbeid med egne 
muntlige og skriftlige tekster 

• skrive formelle og uformelle tekster, 
inkludert sammensatte, med struktur og 
sammenheng som beskriver, forteller og 
reflekterer tilpasset formål, mottaker og 
situasjon 

Enter 9 
Basic Skills 8-10 
 

Kommunikasjon, språklæring 
Møte med engelskspråklege 
tekstar 
Demokrati og medborgarskap 
Folkehelse og livsmestring 

Skriftleg 

Veke   Tema Kompetansemål 
 
 

Fagstoff  Tverrfaglege emne og 
kjerneelement 

Vurdering 

45 The presidential 

election in the US 
 

• Uttrykke seg med flyt og sammenheng med 
et variert ordforråd og idiomatiske uttrykk 
tilpasset formål, mottaker og situasjon 
 

• Følgja med på 

live-polls. 

• Få innblikk i det 

amerikanske 

valsystemet.  

• Republikanarane 

og demokratane: 

Kommunikasjon, språklæring 
Folkehelse og livsmestring, 
Demokrati og medborgarskap 
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Donald Trump og 

Joe Biden. 

• Valsaker. 

Veke Tema Kompetansemål 
 

Fagstoff Tverrfaglege emne og 
kjerneelement 

Vurdering 

46-2 Boy av Roald Dahl • Lese, diskutere og videreformidle innhold 
fra ulike typer tekster, inkludert selvvalgte 
tekster 

 

• Lese, tolke og reflektere over 
engelskspråklig skjønnlitteratur, inkludert 
ungdomslitteratur 

• Uttrykke seg med flyt og sammenheng med 
et variert ordforråd og idiomatiske uttrykk 
tilpasset formål, mottaker og situasjon 
 

Enter 9 
Basic Skills 8-10 

https://www.roalddahl.c

om/create-and-

learn/teach/teach-the-

stories/boy-tales-of-

childhood-lessons 
 

 Munnleg og 
skriftleg 
 

Veke Tema Kompetansemål 
 

Fagstoff Tverrfaglege emne og 
kjerneelement 

Vurdering 

3-7 Australia & New 
Zealand 
 

• Utforske og reflektere over situasjonen til 
urfolk i den engelskspråklege verda og i 
Norge 

• Utforske og beskrive levemåtar, tenkesett, 
kommunikasjonsmønstre og mangfald i 
den engelskspråklege verda 

• Lytte til og forstå ord og uttrykk i variantar 
av engelsk 

 

Enter 9 Møte med engelskspråklege 
tekstar 
Demokrati og medborgarskap 
Folkehelse og livsmeistring 

Munnleg 
presentasjon/ 
samtale 

Veke Tema Kompetansemål 
 

Fagstoff Tverrfaglege emne og 
kjerneelement 

Vurdering 

9-12 Opportunities • Utforske og beskrive levemåtar, tenkesett, 
kommunikasjonsmønster og mangfald i 
den engelskspråklege verda 

Enter 9 Møte med engelskspråklege 
tekstar 
Folkehelse og livsmeistring 
Demokrati og medborgarskap 

 

https://www.roalddahl.com/create-and-learn/teach/teach-the-stories/boy-tales-of-childhood-lessons
https://www.roalddahl.com/create-and-learn/teach/teach-the-stories/boy-tales-of-childhood-lessons
https://www.roalddahl.com/create-and-learn/teach/teach-the-stories/boy-tales-of-childhood-lessons
https://www.roalddahl.com/create-and-learn/teach/teach-the-stories/boy-tales-of-childhood-lessons
https://www.roalddahl.com/create-and-learn/teach/teach-the-stories/boy-tales-of-childhood-lessons
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• Lese, diskutere og vidareformidle innhald 
frå ulike typar tekstar, inkludert sjølvvalde 
tekstar 

• Bruke digitale hjelpemiddel og andre 
ressursar i språklæring, tekstskaping og 
samhandling 

Veke Tema Kompetansemål 
 

Fagstoff Tverrfaglege emne og 
kjerneelement 

Vurdering 

14-18 Get involved • Lese sakprosatekstar og vurdere om 
kjeldene er pålitelege 

• Bruke kjelder på ein kritisk og etterretteleg 
måte 

• Utforske og beskrive levemåtar, tenkesett, 
kommunikasjonsmønstre og mangfald i 
den engelskspråklege verda 

• Lese, diskutere og vidareformidle innhald 
frå ulike typar tekstar, inkludert sjølvvalde 
tekstar 

• Uttrykke seg med flyt og samanheng med 
eit variert ordforråd og idiomatiske uttrykk 
tilpassa formål, mottakar og situasjon 

Tekstar henta på 
Internett 
Enter 9  

Berekraftig utvikling 
Demokrati og medborgarskap 
 

 

Veke Tema Kompetansemål 
 

Fagstoff Tverrfaglege emne og 
kjerneelement 

Vurdering 

19-24 Who dunnit  • Lese, tolke og reflektere over engelsk 
litteratur, inkludert ungdomslitteratur 

• Utforske og beskrive levemåtar, tenkesett, 
kommunikasjonsmønstre og mangfald i 
den engelskspråklege verda 

• Lese, diskutere og vidareformidle innhald 
frå ulike typar tekstar, inkludert sjølvvalde 
tekstar 

• Uttrykke seg med flyt og samanheng med 
eit variert ordforråd og idiomatiske uttrykk 
tilpassa formål, mottakar og situasjon 

Enter 9 Folkehelse og livsmeistring  
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Veke Tema Kompetansemål 
 

Fagstoff Tverrfaglege emne og 
kjerneelement 

Vurdering 
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10. klasse 2021/2022 

 
Kompetansemål etter 10. årstrinn 

 
Kompetansemål etter 10. årstrinn 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

8. 
klasse 

9. 
klasse 

10. 
klasse 

Bruke varierte strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon X X  

Bruke ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling X X  

Bruke sentrale mønstre for uttale i kommunikasjon X  X 

Lytte til og forstå ord og uttrykk i varianter av engelsk X X  

Uttrykke seg med flyt og sammenheng med et variert ordforråd og idiomatiske uttrykk tilpasset formål, mottaker og situasjon X X  

Stille spørsmål og følge opp innspill i samtaler om ulike emner tilpasset ulike formål, mottakere og situasjoner X  X 

Utforske og beskrive noen språklige likheter og ulikheter mellom engelsk og andre språk eleven kjenner til, og bruke dette i egen 
språklæring 

X  X 

Bruke kunnskap om ordklasser og setningsstruktur i arbeid med egne muntlige og skriftlige tekster X X  

Følge regler for rettskriving, ordbøying, setningsstruktur og tekststruktur X   

Lese, diskutere og videreformidle innhold fra ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster X X X 

Lese, tolke og reflektere over engelskspråklig skjønnlitteratur, inkludert ungdomslitteratur X X  

Lese sakprosatekster og vurdere hvor pålitelige kildene er X X X 

Bruke kilder på en kritisk og etterrettelig måte X X X 

Skrive formelle og uformelle tekster, inkludert sammensatte, med struktur og sammenheng som beskriver, forteller og reflekterer 
tilpasset formål, mottaker og situasjon 

X X  

Bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger og kunnskap om språk   X 

Beskrive og reflektere over rollen engelsk har i Norge og i verden X   

Utforske og reflektere over situasjonen til urfolk i den engelskspråklige verden og i Norge X X X 

Utforske og beskrive levemåter, tenkesett, kommunikasjonsmønstre og mangfold i den engelskspråklige verden X X X 

Utforske og videreformidle innhold i engelskspråklige kulturelle uttrykksformer fra ulike medier knyttet til egne interesser   X 
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Underveisvurdering 

Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i engelsk på 8., 9. og 10. trinn når de 
kommuniserer med struktur og sammenheng muntlig og skriftlig, tilpasset ulike situasjoner og mottakere. Videre viser og utvikler de kompetanse når de skaper ulike typer 
tekster der informasjon fra kilder er innlemmet på en etterrettelig måte. 

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom å ta i bruk varierte strategier og læringsressurser for å utvikle elevenes leseferdigheter og 
muntlige og skriftlige ferdigheter. Elevene skal få oppleve at det å prøve seg fram alene og sammen med andre er en del av det å lære et språk. Læreren og elevene skal 
være i dialog om elevenes utvikling i engelsk.  Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og 
reflektere over egen faglig utvikling. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle leseferdigheter, 
skriveferdigheter og muntlige og digitale ferdigheter i faget. 
Standpunktvurdering 

Standpunktkarakteren skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i engelsk ved avslutningen av opplæringen etter 10. trinn. Læreren skal planlegge og 
legge til rette for at elevene får vist kompetansen sin på varierte måter som inkluderer forståelse, refleksjon og kritisk tenkning, i ulike sammenhenger. Læreren skal sette 
én standpunktkarakter i engelsk basert på elevens samlede kompetanse i faget.  

 

 
 


