
ÅRSPLAN 2019/2020 

Engelsk Fordypning 

10. klasse 

Planen blir revidert etter kvart som året skrid fram 

Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 

34 - 43 
• sammenlikne ord og grammatiske 

former i skriftlig og muntlig 
engelsk språkbruk  

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

• eksperimentere med ulike 
skriftlige og muntlige 
uttrykksformer i ulike sjangere  

• dokumentere og vurdere egen 
utvikling i arbeid med utforskning 
av språk og tekst  

• lese og presentere et utvalg 
selvvalgt skjønnlitteratur og 
sakprosa  

• formidle egne opplevelser av 
musikk og filmer eller teater til 
andre – ja, filmer 

 

Se et utvalg 
tegnefilmsnutter. 
Lese valgfrie tegneserier på 
comics.com. 
Se animasjonsfilmen 
«Coco». 
Lese utdrag fra «Coraline» 
 
Lese tekster om 
«Superheroes»,  
«Nemi» og «Duckberg» 

Lese tekster om tegneserier. 
 
Se tegnefilmsnutter. 
 
Arbeide med oppgaver 
 
Tankekart med temaord, bilder 
og nøkkelsetninger 
 
Diskusjon/drøfting/samtale om 
tegneserier og om filmen 
«Coco» i grupper 
 
Innføring i «Creaza» ved en elev 
 
Alias med tegneseriefigurer og 
superhelter 
 
 

Uke 42: 
Innlevering av 
selvvalgt 
vurderingsmetode, 
skriftlig eller muntlig 
om et tema som har 
med «Cartoons» å 
gjøre. 
(Vurdering med 
karakter) 
 
 
 
 
 



41 Høstferie    

 
43 - 48 
 
 

• sammenlikne ord og grammatiske 
former i skriftlig og muntlig engelsk 
språkbruk  

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

• eksperimentere med ulike 
skriftlige og muntlige uttrykksformer i 
ulike sjangere  

• dokumentere og vurdere egen 
utvikling i arbeid med utforskning av 
språk og tekst  

• lese og presentere et utvalg 
selvvalgt skjønnlitteratur og sakprosa  

• formidle egne opplevelser av 
musikk og filmer eller teater til andre – ja, 
filmer 

Se et utvalg musikkvideoer 
ved innspill fra elevene. 
 
Lese artikkel om 
 
Lese om forskjellige 
artister. 
 
Bruke 123 Video 
Encyclopedia 
http://www.check123.com/ 
til å lære om forskjellige 
artister og musikksjangre  
 
Jobbe med sangtekster på 
https://lyricstraining.com/ 
 
Se elevvalgt musikkfilm. 
 
Lese et utvalg sangtekster 
 
 

Lese tekster om musikk og 
artister. 
 
Se musikkvideoer. Lytte til 
musikk.  
 
Arbeide med oppgaver. 
 
Lese sangtekster. 
 
Tankekart med temaord, bilder 
og nøkkelsetninger  
 
Diskusjon/drøfting/samtale om 
sangtekster og musikkfilm. 
 
 
Alias om musikk og artister. 
 
 

Presentasjon av artist 
i uke 48 
 
Vurdering med 
karakter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 - 51  Forberedelse til tentamen 
 
 
 
 
Christmas episodes 
Christmas carols 

Lese og forstå ulike tekster. 
Jobbe med temaord og skrive 
små avsnitt underveis. Øve på 
bruk av hjelpemidler til bruk på 
tentamen.  

 
 

 

http://www.check123.com/
https://lyricstraining.com/


52 - 1 Juleferie    

2 – 7 
• identifisere kjennetegn ved ulike 

teksttyper og bruke disse i egen 
tekstproduksjon 

• eksperimentere med ulike 
skriftlige og muntlige 
uttrykksformer i ulike sjangere 

• utforske og vurdere hvordan 
digitale medier påvirker og endrer 
språk og kommunikasjon 

• formidle medieoppslag fra 
selvvalgte engelskspråklige medier 
og lage egne oppslag 

• framføre et program sammensatt 
av ulike uttrykksformer basert på 
egne eller andres tekster 

• sammenlikne nettsider med 
hensyn til informasjonsverdi og 
design 

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

 

Social medias 
- Instagram 
- Blogger 
- Vlogger 
- Youtube 
- Snapchat 
- Osv 

 
Vi titter sammen på de 
forskjellige sosiale mediene 
elevene bruker.  
 

Vi leser tekster fra aktuelle 
blogger, ser vlogger, youtubere, 
folk de følger på snap osv. 
Vi diskuterer personvern, språk 
og “virkning” av mediene. 
Vi leser tekster om sosiale 
medier. 

Elevene skal velge et 
eller flere innlegg fra 
sosiale medier, si litt 
om innhold, virkning 
og personvern. 

9 Vinterferie    

 
 
 

   
 

 
 
 



8 – 11 Happy and healthy – 
chapter 6 in Stages, page 
212 – 234 
 

• The Twits, Roald 
Dahl 

• Tell A Joke 

• Powerful Emotions 
– Extract from the 
novel «Blame my 
brain» from Nicola 
Morgan 

• What the world eats 

• Meatless Monday 
 
Se dokumentar om plast. 
 

Snakke og skrive om helse og 
miljøet 
 
Lage vegetarrett på 
skolekjøkkenet 

Underveisvurdering 
 
Lage spørsmål og 
intervjue medelever 
om holdninger til det 
å ta vare på miljøet. 

15 Påskeferie    

16 – 20 
 

• lese og presentere et utvalg selvvalgt 
skjønnlitteratur og sakprosa 

• framføre et program sammensatt av 
ulike uttrykksformer basert på egne 
eller andres tekster 

• produsere skriftlig og presentere 
muntlig selvvalgte 
fordypningsarbeider 

• eksperimentere med ulike skriftlige og 
muntlige uttrykksformer i ulike 
sjangere 

Leseprosjekt – elevene 
velger en 
bok/lydbok/grafisk 
roman/novelle  
Jeg leser høyt noen 
engelske noveller for dem. 

 De skal øve på og lese 
inn et utdrag av den 
teksten de jobber 
med. 

20-24 Repetisjon mot skriftlig eksamen 



  


