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Our Pupils

• Ability level: Below average

• Learning disabilities

• Ich bin, du bist – why should I bother...

• I love English!



4

On the Move

• Student’s Book

• Teacher’s Book

• Cd

• Fagnettsted



The Curriculum
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•presentere eksempler på forskjeller 
mellom ulike varianter av engelsk

• On the Move 1: Australia

• On the Move 2: The USA

• On the Move 3: Great Britain

• Issue 17: South Africa, India, Ireland, 
Malta
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• 7. American English vs. British English

• Work in pairs. Write a dialogue where one of 
you is an American and one is British.

• Practise showing differences in pronunciation 
and intonation.

• Act out the dialogue to your group and let the 
others guess who spoke which type of English.
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• presentere ordspråk og billedlige 
uttrykk på engelsk og sammenlikne med 
eget morsmål, og samtale om hvordan 
slike uttrykk kan representere ulike 
tenkemåter
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• sammenlikne ord og grammatiske 
former i skriftlig og muntlig engelsk 
språkbruk

It’s my life

And it’s now or never

’cause I ain’t gonna live forever

I just wanna live while I’m alive

(it’s my life)
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• eksperimentere med 
enkle oversettelser 
mellom norsk og 
engelsk, skriftlig eller 
muntlig, og samtale 
om hvordan mening 
endres i forhold til 
ordvalg



• identifisere kjennetegn ved ulike teksttyper og 
bruke disse i egen tekstprodukjon

• eksperimentere med ulike skriftlige og 
muntlige uttrykksformer i ulike sjangere

• lese og presentere et utvalg selvvalgt 
skjønnlitteratur og sakprosa

• produsere skriftlig og presentere muntlig 
selvvalgte fordypningsarbeider
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• formidle egne 
opplevelser av musikk 
og filmer eller teater til 
andre

• framføre et program 
sammensatt av ulike 
uttrykksformer basert 
på egne eller andres 
tekster
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• ta utgangspunkt i 
tekster som gjenspeiler 
kultur og samfunn i 
engelskspråklige land, 
og bruke digitale 
verktøy til å produsere 
tekster som profilerer 
eget lokalsamfunn



Tasks from issue 17

• Make a list of the top five attractions for 
teenagers where you live. Compare lists. 
Have you chosen different attractions? 

• A travel agency wants to advertise an 
adventure holiday where you live. Write 
an e-mail to the agency to describe one 
tourist activity in your town/city. Choose 
the best suggestion from your group.
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• dokumentere og 
vurdere egen utvikling 
i arbeid med 
utforskning av språk 
og tekst

• dokumentere og 
vurdere egen utvikling 
i arbeid med tekster
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• utforske og vurdere hvordan digitale 
medier påvirker og endrer språk og 
kommunikasjon

• sammenlikne nettsider med hensyn 
til informasjonsverdi og design

• sammenligne og vurdere kritisk 
ulike engelskspråklige kilder i forhold 
til innhold, opphavsrett og 
personvern

•formidle medieoppslag fra selvvalgte 
engelskspråklige medier og lage egne 
oppslag
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GRAMMAR
On the Move

8. trinn
Kap. 1: To be i presens
Kap. 2: To have / to do i presens
Kap. 3: Flertall av substantiv
Kap. 4: Gradbøying av adjektiv
Kap. 5: Presens av verb
Kap. 6: Artikkelens former: a/an
Kap. 7: Grunntall/ordenstall
Kap. 8: Nasjonalitetsadjektiv

9. trinn
Kap. 1: To be i fortid
Kap. 2: Verb i fortid
Kap. 3: Genitiv
Kap. 4: Sterke verb
Kap. 5: Pekeord
Kap. 6: Personlige/refleksive 

pronomen
Kap. 7: Who/which
Kap. 8: Eiendomspronomen

10. trinn
Kap. 1: Ing-form i presens
Kap. 2: Preposisjoner
Kap. 3: Adjektiv/adverb
Kap. 4: Spørreord
Kap. 5: It is / there is
Kap. 6: Ing-form i preteritum
Kap. 7: Halespørsmål
Kap. 8: Modale hjelpeverb
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On the Move nettsted

http://onthemove.cappelendamm.no/



Oral activities

• Three statements

• Walk around – talk for 1 minute

• Mime an irregular verb

• Laughing adjectives and adverbs

• Picture – act and freeze
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