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Tittel: Dublin (2008) – Engelsk – 10. Trinn 
 

 

Kort beskrivelse: 
 
Two friends talk about Dublin. One is a Dubliner and the other has recently been there. They talk 
about the people, tourism, and the history of Ireland. 
 
Words you might wonder about: 
Brewery= bryggeri 
Revolt= opprør 
Proclamation= opprop 
Blankly= uforstående 
Oppgaver for samtale om innholdet /diskusjon rundt tema eller hendelser i teksten/refleksjon 
over tema 

1. What do you know about Ireland, Irish history and culture? Make a list of your knowledge. 
2. Would you have travelled to Ireland? Why/ why not? 
3. Can you give some characteristics of Irish people? 
4. What are the benefits of a “hop-on-hop- off” bus tour? 
5. Have you been to Dublin? After hearing this conversation, would you want to go there? 

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 
• lytte til og forstå varianter av engelsk fra forskjellige autentiske situasjoner  
• uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon 
• 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 
• bruke sentrale mønstre for uttale, intonasjon, ordbøying og ulike setningstyper i 

kommunikasjon  

Kultur, samfunn og litteratur  

• drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og 
Norge 

• gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA 
• beskrive og reflektere over situasjonen til urfolk i engelskspråklige land 
• samtale om og formidle aktuelle og faglige emner 

 


