
 
 
 

RESSURSARK – LYTTEMATERIELL - ENGELSK 

Tittel: Alternative School in England (2013)– Engelsk 10. trinn 
 
Kort beskrivelse: 
 
Linda asks Joe about his school experiences in England. He talks about going to a Steiner school and 
why his parents chose to send him there. He then talks about what school was like there and goes 
on to describe some of the activities and lessons at the school and some of the basic ideas of the 
Steiner school system.  
Some words you might be wondering about: 
 
sixth form college - tilsvarende “videregående skole”  
“A-levels”  - en test man må ta for å komme inn på universitetet. 
GCGE  - General Certificate of Secondary Education: En eksamen 16 år gamle elever tar. 
State school - offentlig skole, betalt av staten. 
Competitive element – konkurranseelement 
 
Oppgaver for refleksjon/diskusjon/samtal 
 

1. What information is given about the Steiner school system? Is this something you would be 
interested in trying? Why? Why not? 

2. Was there anything about the Steiner school system that surprised you? Do you have any 
knowledge about Steiner schools in Norway?  

3. What is your opinion of Steiner schools? Are there any aspects which would benefit the 
regular Norwegian school system? 

4. What are the pros and cons of focusing on co-operative instead of competitive sports? 
 

 
Kompetansemål: 
Muntlig kommunikasjon  
 

• velge og bruke ulike lytte- og talestrategier tilpasset formålet 
• forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner 
• vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til 

enkeltindivider og grupper av mennesker 
• forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner  
• uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner 
• innlede, holde i gang og avslutte samtaler om forskjellige emner ved å stille spørsmål og 

følge opp innspill 

Kultur, samfunn og litteratur  
 

• drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land 
• samtale om og formidle aktuelle og faglige emner 

 
 


