
 Atrå barne- og ungdomsskole - årsplan 

 

1 

 

Fag: Engelsk       Skoleår: 2019/2020          Trinn: 10 
 

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmåter Vurdering 
34-40 Relations Drøfte ulike typer 

engelskspråklige litterære 
tekster fra 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 

 

 
William Shakespeare 
 
Romeo and Juliet 
 
Concord in complex 
sentences 
 
Punctuation 
 
Idioms 
 
Literary Terms 
 
Literary analysis 
 
Writing paragraphs and 
five-paragraph essays 

Lese 
Lyrics 
Factual text 
Short story 
Play 
Graphic story 
Novel extract 
Short story extract 
Poem 
 
Lytte 
Song 
 
Uttrykke seg muntlig 
Retell a story 
Recite a poem 
 
Uttrykke seg skriftlig 
Five-paragraph essay 
Paragraph 
 
Bruke digitale verktøy 
Stages 10 
Elevressurs 
Search and find information … 
 
 
Språk 
Concord in complex sentences 
Punctuation 
Idioms 
 

Mulige vurderingspunkter: 
 
Skriftlig 
Write two paragraphs 
Five-paragraph essay 
 
Muntlig 
Recite a poem 
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41 Høstferie  

42-44 Som før høstferien Som før høstferien Som før høstferien Som før høstferien Som før høstferien 

45 Around the world Drøfte ulike typer 
engelskspråklige litterære 
tekster fra 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 

 

Human rights 
Simple present and 
present progressive 
tenses 
Adjectives and adverbs 
Suffixes 
Phrasal verbs 
 
Expressing 
opinions 
 
Giving presentations 

 

Lese 
Poem 
Novel extract 
Rights charter 
Factual text 
Lyrics 
Short story 
 
Lytte 
Song 
 
Uttrykke seg muntlig 
Retell a story 
Role play 
Presentation 
 
Uttrykke seg skriftlig 
Paragraph 
Campaign text 
Newspaper article 
Diary entry 
Formal email 
Letter 
 
Bruke digitale verktøy 
Stages 10 Elevressurs  
Search and find … 
 
Regne 
Percentage, bar chart 
 
Språk 

Mulige vurderingspunkter 
 
Written exam practice 2 
Chapter 2 Language test 
 
Skriftlig 
Factual article or newspaper 
article 
 
Muntlig 

Presentation  

46 

47 

48 
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Adjectives 
Adverbs 
Suffixes 
Phrasal verbs 
Formal/informal language 

 

49 - 4 The UK today Gjøre rede for trekk ved historie 
og geografi i Storbritannia 
 
Drøfte levesett og 
omgangsformer i Storbritannia, 
USA, andre engelskspråklige 
land og Norge 
 
Drøfte ulike typer 
engelskspråklige litterære 
tekster fra 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 
 

Modern British history 
and society 
 
It and there 
 
Synonyms and antonyms 
 
Formal and informal 
language 
 
Writing eye witness 
reports and 
newspaper reports  

 

Lese 
Poem  
Factual text 
Lyrics 
Novel extract 
 
Lytte 
Song 
Novel extract 
 
Uttrykke seg muntlig 
Presentation 
 
Uttrykke seg skriftlig 
Poem 
Paragraph 
Article 
News report 
Letter 
Diary entry 
Text message 
List 
Book review 
Story 
 
Bruke digitale verktøy 
Stages 10 Elevressurs 
Search and find information … 
 
Regne 

Mulige vurderingspunkter 
 
Written exam practice 3 
Chapter 3 Language test 
 
Skriftlig 
Paragraph 
Newspaper report or letter 
 
Muntlig 
Presentation 
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Ordering tickets 
Converting pounds and dollars to 
kroner and euros.  
Percentage 
Interpreting and talking about charts 
 
Språk 
Simple present or present progressive 
It or there? 
Formal/informal language 
Literary Techniques 
Synonyms and  

antonyms 

5– 7, 9 Indigenous peoples Beskrive og reflektere over 
situasjonen til urfolk i 
engelskspråklige land 
 
Drøfte ulike typer 
engelskspråklige litterære 
tekster fra 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 

 

History, culture and 
languages 
of indigenous peoples 
 
Active – passive voice 
 
Direct speech – reported 
speech 
 
Writing interviews and 
film reviews 

 

Lese 
Factual texts 
Lyrics 
Film review 
Novel extract 
 
Lytte 
Song 
Guided museum tour 
 
Uttrykke seg muntlig 
Presentation 
Role play Interview 
 
Uttrykke seg skriftlig 
Factual article 
Five-paragraph essay 
Summary 
Diary entry 
Film review 
Interview 
 
Bruke digitale verktøy 

 

Mulige 
vurderingspunkter 
 
Written exam practice 4 
Chapter 4 Language test 
 
Skriftlig 
Film review 
 
Muntlig 
Interview  
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Stages 10 Elevressurs 
Search and find information … 
Make a Power Point presentation 
 
Regne 
Converting square kilometres to miles 
 

 

10 – 14, 
15 - 16 

The USA today Gjøre rede for trekk ved historie 
og geografi i USA 
 
 
Drøfte levesett og 
omgangsformer i Storbritannia, 
USA, andre engelskspråklige 
land og Norge 
 
Drøfte ulike typer 
engelskspråklige litterære 
tekster fra 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 
 

Modern American 
history and 
society 
 
Prefixes and suffixes 
 
Relative pronouns 
 
Sentence analysis 
 
Concord 
 
Formal and informal  
language 
 
Writing articles 

Lese 
Factual texts 
Autobiography 
Speech 
Song lyrics 
Novel extract 
Poem 
Short story 
 
Lytte 
Novel extract 
Song 
 
Uttrykke seg muntlig 
Presentation 
20 questions 
Retell story 
Role play 
Speech 
Discussion 
 
Uttrykke seg skriftlig 
List sources 
Quote from sources 
Newspaper article 
Paragraph 
Poem 
Email 

Mulige vurderingspunkter 
 
Written exam practice 5 
Chapter 5 Language test 
 
Skriftlig 
Write an article 
 
Muntlig 
Presentation 
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Bruke digitale verktøy 
Stages 10 Elevressurs 
Search and find information … 
 
Regne 
Population 
Percentage 
Presenting information from a table in 
a bar chart 
 
Språk 
Sentence analysis 
Past simple 
Concord 
Prefixes 
Suffixes 

17 - 22 Choices Drøfte ulike typer 
engelskspråklige litterære 
tekster fra 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 
 

Making choices 
 
Adjectives 
 
Present and past 
participles 
 
Expressing opinions 
 
The oral exam 
 

Lese 
Poem 
Factual text 
Novel extract 
Short story 
Speech 
 
Lytte 
Speech 
 
Uttrykke seg muntlig 
Speech 
Role play 
 
Uttrykke seg skriftlig 
Book review 
Continuation of a story 

Mulige vurderingspunkter 
 
Oral exam practice 
Chapter 6 Language test 
 
Skriftlig  
Literary analysis 
 
Muntlig 
Speech 
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Poem 
 
Bruke digitale verktøy 
Stages 10 Elevressurs 
Search and find information … 
 
 
Språk 
Irregular adjectives 
Making nouns from verbs 
Participles as adjectives 
Vocabulary building 
 
Regne 
Gallons and litres 
Pounds and kilograms 
Recipes  
Survey, pie chart/bar chart 
 
Språklæring 
Sequence words 
The conditional / If- sentences 
The imperative tense in orders and 
instructions 
Idioms 
Se også Chapter Focus 
 

 
 
NB! Når det gjelder læringsmål, arbeidsmåter og vurdering vil, av erfaring, ikke alt la seg gjennomføres. Jeg lar det alikevel stå slik, og vektlegger det jeg mener er best for 
elevene ettersom året går. 
 
Ved siden av årsplanen som tar utgangspunkt i læreboka Stages 10, leser elevene jevnlig i valgfri engelsk roman. Målet er at elevene skal ha lest minst en roman og ha 
skrevet en bokomtale innen skoleårets slutt. Dette for å øke ordforråd og leseutholdenhet. 
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