
Informasjon om engelsk fagdag
 

Tid Fagdagen varer i tre timer.

Hjelpemidler Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra åpent internett og andre 
verktøy som kan brukes til kommunikasjon. 
Oversettelsesprogrammer er ikke tillatt.

Når du bruker nettbaserte hjelpemiddel, har du ikke lov til å 
kommunisere med andre. Samskriving, chat og andre måter 
å utveksle informasjon med andre er ikke tillatt.

Kilder Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på 
en måte slik at leseren kan finne fram til dem.

Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og 
annen litteratur. Hvis du bruker utskrifter eller sitater fra 
internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Oppgaven Du skal velge én av de tre oppgavene. Skriv tydelig hvilken 
oppgave du har valgt. Du må selv bestemme tittel.

Praktiske opplysninger Å presentere fagstoff, å bruke estetiske virkemidler og å utforme 
tekster er en del av kompetansekravene i engelskfaget. 
Du velger selv hvordan du best kan vise mottakerbevissthet og 
få fram hensikten med teksten din. Det gjelder også skrifttype 
og skriftstørrelse.

Vurdering etter mål fra 
Kunnskapsløftet K06

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

– bruke egne notater og forskjellige kilder som grunnlag for 
skriving.

– skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng.

– bruke sentrale mønstre for rettskriving, ordbøying, 
setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst.

– bruke digitale verktøy og formkrav for informasjons-
behandling, tekstproduksjon og kommunikasjon.

– kjenne til personvern og opphavsrett og velge og bruke 
innhold fra forskjellige kilder på en etterprøvbar måte.
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Long answer

Answer ONE of the tasks A, B or C.

In your answer you can use information, ideas, key words and phrases from the texts you 
have worked with during your preparation. You can also use other relevant sources and 
material you have worked with in your English class. Give your text a suitable title.

Task A
The quotes below are all from the chapter Getting Along in Enter 10. Using one of these 
quotes as inspiration, create a text about getting along. You should include the quote 
somewhere in the text, and make sure that the quote fits the content of your text.

«I’ve heard that people who play games together online form a strong bond.» 
(From Online Friends IRL?)

«I’m Nobody! Who are you?» (From I am Nobody! Who are you? by Emily Dickinson)

«I wanted to run to him and throw my arms around his shoulders. But I just stood there, 
biting my lip and looking into his one good eye.» (From Miracle’s Boys by Jacqueline Woodson)

Task B
Choose two people from Enter 10 chapter 1 Getting Along who have had different experiences 
of getting along with others. They could be real people and/or fictional characters. Create a text 
in which you use these two people to talk about getting along.

Task C
Create a text inspired by this picture. Your text may be factual or fictional and should also fit 
the topic getting along.
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