
ÅRSPLAN 2019/2020 

Engelsk 

10. trinn 

Planen blir revidert etter kvart som året skrid fram 

Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 

34 - 42 • drøfte levesett og omgangsformer i 
Storbritannia, USA, andre 
engelskspråklige land og Norge 

• drøfte ulike typer engelskspråklige 
litterære tekster fra engelskspråklige 
land 

• beskrive og reflektere over 
situasjonen til urfolk i 
engelskspråklige land 

• lage, formidle og samtale om egne 
tekster inspirert av engelskspråklig 
litteratur, film og kulturelle 
uttrykksformer 

• samtale om og formidle aktuelle og 
faglige emner 

• kommentere eget arbeid med å lære 
engelsk 

• forstå og bruke ulike uttrykk for tall 
og andre data i kommunikasjon 

«The Commonwealth» 
Australia 
India 
Fokus på urfolks 
historie: utfordringer 
og rettigheter + 
kulturforståelse 
Filmer:  
«Rabbit Proof Fence» 
«Outsourced» (UKE 42) 
Artikkel: 
f.eks. «Panic Button»  
Tekster fra 
«Crossroads» B-bok : 
«Down Under»  
«The Statement» 
Utvalgte tekster fra 
kapittel 1 i 
«Crossroads» A- bok 
+ andre artikler/tekster 
Lære om ulike måter å 
skrive årstall.  

Lese tekster 
 
Arbeide med oppgaver 
 
Diskusjon/drøfting/samtale 
Skrive tekster 
 
Modellering: Hva er en god 
refleksjonstekst? 

Uke 38: 
Innlevering av 
refleksjonstekst om 
urfolk i Australia og 
fagsamtale om 
«Rabbit Proof Fence»  
(Vurdering med 
karakter) 
 
 
Uke 42:  
Innlevering av kort 
refleksjonstekst om 
India (lekse med 
tilbakemelding) 
 
 
 



 Bruke statistikk 

41 Høstferie    

 
43 - 44 
 
 

• velge ulike digitale ressurser og 
andre hjelpemidler, og bruke dem 
på en selvstendig måte i egen 
språklæring 

• Innlede, holde i gang og avslutte 
samtaler om forskjellige emner ved 
å stille spørsmål og følge opp innspill 

• forstå og bruke et generelt 
ordforråd knyttet til forskjellige 
emner 

• uttrykke seg med flyt og 
sammenheng tilpasset formål og 
situasjon 

• uttrykke og begrunne egen mening 
om forskjellige emner 

• bruke sentrale mønstre for uttale, 
intonasjon, ordbøying og ulike 
setningstyper i kommunikasjon 

• kjenne til personvern og 
opphavsrett og velge og bruke 
innhold fra forskjellige kilder på en 
etterprøvbar måte 

 

«Explore!» 
Utvalgte tekster fra 
kapittel 2 i 
«Crossroads» A-boka 
Selvvalgte tekster om 
emnet 
 
Arbeide med muntlig 
presentasjon om emnet 
«Explore!» 
 
Arbeide med 
vurderingskriterier 
 
 

Lese, samtale  
 
Lage muntlig presentasjon 

Framføring i uke 44 
 
Vurdering med 
karakter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 – 49 
• lage, formidle og samtale om egne 

tekster inspirert av engelskspråklig 
litteratur, film og kulturelle 
uttrykksformer 

• samtale om og formidle aktuelle og 
faglige emner 

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

«The Blue Planet» 
Tema: 
Global oppvarming 
Store ulikheter mellom 
folk I verden 
Utvalgte tekster fra 
“Crossroads” A bok. 
Andre aktuelle tekster 
 
Skrive kort tekst 

Lese og forstå ulike tekster. 
 

Finne og lære sentrale ord og 
begrep om temaet. 

Innlevering av kort 
tekst i uke 47 
Vurdering med 
karakter 

50-51  TENTAMEN 
Christmas Carols 
 
Film: «Invictus» 

Syng med den stemmen du 
har… 

UKE 50 

52 - 1 Juleferie    

2 – 7 •  vise evne til å skille mellom positivt 
og negativt ladede uttrykk som 
refererer til enkeltindivider og 
grupper av mennesker 

• lese, forstå og vurdere ulike typer 
tekster av varierende omfang om 
forskjellige emner 

• bruke egne notater og forskjellige 
kilder som grunnlag for skriving 

• skrive ulike typer tekster med 
struktur og sammenheng 

«Changes» 
Tekster I “Crossroads” 
B-bok:  
«Am I Blue?»  
«Genesis and 
Catastrophe» 
“Inside the mind of an 
Iraqui Suicide Bomber” 
 
Skrive kort-tekster 
 
 
 
 

Samtale og diskutere 
Reflektere 
Skrive tekst 
Fokus på språk og tematiske ord 
og uttrykk 

Vurdering av tekster –
med og uten karakter 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

9 Vinterferie    

8 – 11 • drøfte ulike typer engelskspråklige 
litterære tekster fra engelskspråklige 
land 

• lage, formidle og samtale om egne 
tekster inspirert av engelskspråklig 
litteratur, film og kulturelle 
uttrykksformer 

• bruke ulike situasjoner, 
arbeidsmåter og læringsstrategier 
for å utvikle egne ferdigheter i 
engelsk 

Litteratur i fokus 
Shakespeare 
Lese utdrag fra «Romeo 
and Juliet» + andre 
tekster av Shakespeare 
Se filmen «Romeo and 
Juliet». 

Drama 
Høytlesing 
Samtale 
Film 
Dikt 

Framføring av 
skuespill 
Muntlig karakter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Påskeferie    

16   Social Media?   

15 – 18 
 

• Samtale om og formidle aktuelle og 
faglige emner 

• Velge ulike digitale ressurser og 
andre hjelpemidler, og bruke dem 
på en selvstendig måte i egen 
språkopplæring 

• Forstå hovedinnhold og detaljer i 
ulike typer muntlige tekster om 
forskjellige emner 

• Bruke ulike situasjoner, 
arbeidsmåter og læringsstrategier 

Muntlig fokus 
Oppkjøring til muntlig 
eksamen 
 

Lage muntlig presentasjon av et 
valgfritt emne fra årets pensum 

Muntlig framføring 
Vurdering med 
karakter 



for å utvikle egne ferdigheter i 
engelsk 

• Uttrykke seg med flyt og 
sammenheng tilpasset formål og 
situasjon. 

19-20 Repetisjon mot skriftlig eksamen 

22-24 Repetisjon mot muntlig eksamen 

  


