
 
 
 

RESSURSARK – LYTTEMATERIELL - ENGELSK 

Tittel: Travel Plans (2012) – Engelsk 10. trinn 
 
Kort beskrivelse: 
 
Two young girls, Anne and Wendy, meet and talk about their travels, both in the past and the 
future. They discuss various reasons for the travel plans and the benefits of getting to know 
different cultures. 
 
Some words you might be wondering about: 
bizarrely – på en veldig merkelig måte 
reminiscent of  –  som minner om 
exposure to – det å være utsatt for /støtte på 
memorise – lære utenat 
gap year – mellomår (for andre aktiviteter) 
evolve – utvikle (seg) 
 

Oppgaver for refleksjon/diskusjon/samtale 
 

1. Tell about the travel plans for each of these two girls.  
2. Why does Wendy have more time for her travels than Anne? 
3. The best way to learn a new language ….. . What do the girls say about this? What is your 

opinion? 
4. How will Wendy’s friends learn about her experiences? What is Wendy’s reason for doing it 

this way? 
5. What traveling have you done? What would you like to do if you had the time and money? 
6. Discuss advantages of spending some time in different countries. 

 
 
Kompetansemål: 
Muntlig kommunikasjon  
 

• forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner 
• lytte til og forstå varianter av engelsk fra forskjellige autentiske situasjoner 
• 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 
• samtale om og formidle aktuelle og faglige emner 

 
 


