
 

Årsplan for fransk 10. trinn Oddemarka skole 2019-2020 

Lærer: Lars Olav 
Repstad 

Læreverk: C’est chouette 3 

Språklæring  
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

● utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket 
● undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen språklæring 
● bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler 
● beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket 

Kommunikasjon 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

● bruke språkets alfabet og tegn 
● finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere 
● delta i enkle, spontane samtalesituasjoner 
● presentere ulike emner muntlig 
● gi uttrykk for egne meninger og følelser 
● forstå og bruke tall i praktiske situasjoner 
● kommunisere med forståelig uttale 
● forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner 
● bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding 
● tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner 
● skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer 
● bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet 
● bruke kommunikasjonsteknologi til samarbeid og møte med autentisk språk 

Språk, kultur og samfunn 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

● samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge 
● sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge 
● samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet 
● gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur 
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Uke Tema/kapittel Læringsmål Språklige strukturer Grunnleggende ferdigheter Vurdering 

34-35 Répétition Jeg har repetert det jeg 
synes er vanskelig fra 9. 
trinn 

  Egenvurdering pensum 
8. trinn uke 35. 
Måloppnåelse. 

35-39 En Corse Jeg kan snakke om 
sommerferien min på fransk 
 
Kan fortelle litt om Korsika 
og Napoleon på fransk 

Presens av regelrette verb 
 
Presens av uregelrette verb: avoir, 
être, faire, pouvoir og vouloir 
 
Le passé composé 
 
Stille spørsmål 

Lese: Tekster i læreboka 
 
Skriving: Skrive tekst om sommerferien og 
Korsika 
 
Muntlig: Snakke om sommerferien og 
Korsika 
 
Regning: Tall og geografisk data 
 
Digitalt: Finne informasjon på nettet. Lage 
photostory? 

Egenvurdering med 
måloppnåelse.  

40 Høstferie 

41-49 Elle m’aime?  Jeg kan beskrive personer 
på fransk 

Adjektiv 
 
Le futur proche 
 
c’est / il y a 
 
eiendomsord 
 
le passé composé / l’imparfait 

Lese: Tekster i læreboka 
 
Skriving: Skrive tekster med beskrivelse av 
personer 
 
Muntlig: Beskrive personer 
 
Regning: Tall 
 
Digitalt: Lage tegneserie om en person 

Egenvurdering med 
måloppnåelse 
 
Muntlig vurdering uke 42 
 
Grammatikkprøve og 
lytteprøve på It’s 
uke 47 

50-51 Le Noël 
 

Jeg kjenner litt til franske 
juletradisjoner, og kan 
sammenligne dem med 
norske tradisjoner 

Adverb 
 
Lire og écrire 
genitiv 
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02-07 Ils parlent 
français 

Jeg kan snakke om 
hjemsted, språk, fritid og 
fremtidsdrømmer på fransk 
 
Jeg kan fortelle om den 
franskspråklige verden på 
fransk 

nektelse 
subjunksjonene qui/que 
venir 
 
je voudrais / aimerais + infinitiv 
tallene 
 

Lese: Tekster i læreboka 
 
Skriving: Skrive om seg selv, 
fremtidsdrømmer og et franskspråklig land 
 
Muntlig: Snakke om seg selv, 
fremtidsdrømmer og et franskspråklig land 
 
Regning: Geografisk data 
 
Digitalt: Lage film et franskspråklig land 

Egenvurdering med 
måloppnåelse 
 
 
Lage film med 
presentasjon av et 
franskspråklig land (feks 
Les Antilles françaises 
og Le Sénégal) 

08 Vinterferie 

09-11 Le Maroc Jeg kan snakke om familien 
min på fransk 
 
Jeg kan fortelle om 
Marokko på fransk 

uregelrette verb i presens og passé 
composé (être, avoir, aller, faire, 
prendre) 
 
delingsartikkel 
 
preposisjoner 
 

Lese: Tekster i læreboka 
 
Skriving: Skrive tekster om familien og 
Marokko 
 
Muntlig: Snakke om familien og Marokko 
 
Regning: Geografisk data 
 
Digitalt: Finne fakta om Marokko 

Egenvurdering med 
måloppnåelse 
 
Muntlig presentasjon om 
familien + lytteprøveuke 
12 

12-16 J’habite à 
Belleville 

Jeg kan presentere meg 
selv og snakke om 
dagliglivet og stedet der jeg 
bor på fransk 
 
Jeg kan fortelle litt om 
bydelen Belleville i Paris og 
Edith Piaf på fransk 

Adjektiv 
 
Uregelrette adjektiv 
 
Spørsmål 
 
Genitiv 
 
Tallene 
 
Passé composé med être 

Lese: Tekster i læreboka 
 
Skriving: Tekst om seg selv og dagliglivet 
 
Muntlig: Samtaler om seg selv og 
dagliglivet 
 
Regning: Tall 
 
Digitalt: Lage photostory om seg selv 

Egenvurdering med 
måloppnåelse 
 
 
 
 

15 Påskeferie 

17-23 Repetisjon og    Egenvurdering med 
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eksamensforber
edelse 

måloppnåelse 
 
Lytteprøve + evt 
ekstravurdering uke 17 
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