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KLASSE: UT10 FAG: ENGELSK LÆRER: ANE HAUKEBØ 

UKE: HVA: HVORDAN: VURDERING: KOMPETANSEMÅL: 

39 Grammatikk 

Hva står i fagplaner 

mht grammatikk:  

Modale hjelpeverb 

og relative 

pronomen 

Adverb  

Bruke mer 

avanserte setninger 

Skrive ned 

grammatikkreglene 

– for å settes i 

mappen 

 Loggbok om hvor du 

står i engelskfaget, hva 

du vil lære og hvordan 

du tenker at dette skal 

skje? 

 

 

40 HØSTFERIE Jobbe med oppgaver fra 

kartleggeren  

  

41 Grammatikk  Jobbe med oppgaver 

fra kartleggeren 

 

42 Song re-write - go 

through song 

structures, texts, 

rhyming patterns. 

Pick own song. 

analyse. do rewrite.  

   

43 Echo: Texts about: 

Citizenship–  

The Arrival 

 

  Samtale med god flyt og 

sammengeheng i forberedt 

og uforberedt tale 

44 Echo: Citizenship: 

Uncle Sam 

Goddamn 

Lese historie fra 

Usborn 

Encyclopedia of 

World history: The 

Slave Trade f.eks.  

  Lese og samtale… 

Bruke hensiktsmessige 

strategier…. 
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45 Echo: Citizenship: 

Protester, Cuban 

Missile crisis feks 

Loggbok: Write a short 

summary about all the 

texts and pictures we have 

been working with – as a 

help/preparation for the 

test.  

  

46  

 

Vi avslutter perioden med  

skriftlig prøve som kan 

dreie seg om noen av 

tekstene / bildene vi har 

jobbet med i år +  

2. muntlig samtale om hva 

de har valgt å skrive om i 

oppgaven? (En og en ut i 

løpet av dagen for å snakke 

om egen tekst?)  

  

47 Denne uken har 10 

trinn juletentamen, 

annen oppgave for 

resten av 

ungdomstrinnet 

   Utvikle og presentere tekster 

som er tilpasset ulike temaer 

og mottakere, skriftlig og 

muntlig  

(her formelt skole 

besvarelse)  

48 Christmas: Echo; 

CITIZENSHIP forts.  

Christmas Truce  

  Delta i bearbeidelse av 

engelskspåklig litteratur… 

etc 

49 Juleforberedelser – 

Julesanger, dikt?  

Last Christmas?  

Other 

What is Christmas 

about 

Different traditions  

Gjenfortelle filmen skriftlig  

Bruke verb i simple past, 

huske å bruke adjectiver og 

verb, bindeord (however) 

og mer avanserte setninger 

( even though…) : Modale 

hjelpeverb ( may, might) og 

relative pronomen (who, 

which, that).  

 Samarbeide om formidling, 

gjennom resitasjon og/eller 

dramatisering av engelsk 

litteratur 

 

50 See A Christmas 

Carol (Evt. sammen 

med 7 og 8 class, 

hvis dette kan 

arrangeres?)  

Citizenship in this film? Can 

the theme relate to the 

film? Novel? 
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Eller om Nelson 

Mandela 

+ lese “Rights for 

all” in the Usborne 

Encyclopedia of 

World history 

p.284-5 

51 JULEFERIEN 

BEGYNNER   

LOG: What is identity? Do 

you belong to different 

groups or tribes that give 

meaning or purpose to 

your life? Free write 

  

1 ECHO:  Identity  

10 th class pick up 

their texts from last 

year – read and 

add, rewrite? 

   

2 ECHO – Identity – 

readers theatre 

based on the Swan  

   

3 ECHO – Identity  

Vinterskidag 

(onsdag) 

   

4 Echo – Identity      

5 ECHO -  Identity  

Oppgaver og 

grammatikk  

 Loggbok 

oppsummering av 

periode  

Hva har du lært? 

 

6 ECHO Identity    Delta i bearbeidelse av 

engelskspråklig litteratur, 

poesi, drama og prosa 

7 SIRKUS?    

8 VINTERFERIE    

9 Echo – Indigenous 

people / Australia  

Interpret picture 

  Utforske situasjonen til 

urfolk i Engelskspråklige land 

10 Indigenous people    
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11 Indigenous people  

 

  Delta i bearbeidelse, 

samarbeide om formidleing 

av litteratur etc.. 

12  Lese og høre 

Dear Mate – 

Readers theatre 

 

 

Jobbe med 

«semesteroppgave» i fbm 

the Rabbit fence – 1 utkast 

leveres inn før påske 

 

 Lese og samtale… 

13 Echo: Indigenous 

people 

(Se lese/filmen: 

Follow the Rabbit 

fence 

(NB: Ane har 

studiedag tors og 

fre) 

Filmanmeldelse/evt. annen 

mer kreativ tekst- 

innlevering – for eksempel: 

filmen fra perspektivet til 

en av karakterene.. 

 

Loggskriving  

 

Utvikle og presentere tekster 

som er tilpasset ulike temaer 

og mottakere, skrifltlig og 

muntlig. 

 

14 (Påskeverksted + 

månedsfest fredag 

8) 

  Søke og bruke 

Engelskspråklige kilder på en 

tekstkritisk måte  

15 PÅSKEFERIE    

16 Tirsdag 19. Skolen 

slutter 12, (vårball 

denne uke)  

   

17 BOOK BROWSING    Ta i bruk hensiktsmessige 

medier i arbeid med engelsk 

som globalt kontakt – og 

kommunikasjonsspråk ( lese 

om forfatteren/boka  på 

engelsk på nett  

18 SOLEGGEN/JORDBR

UKSUKE 

 Loggskriving 

Hva har du lært om 

din egen læring og ditt 

eget arbeid?  

Vurdering av 

hverandres mapper 
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19 Hva trenger du? 

Jobbe med 

mappeleveringen 

  Bruke hensiktsmessige 

strategier og hjelpemidler 

for språklæring og planlegge 

og vurdere arbeidsmåter i 

forhold til ulike oppgaver 

20 (Denne uke 17 mai)  

Jobbe med 

mappelevering 

 Individuelle samtaler 

med elever ang mappe 

– hva kan bli bedre? 

 

21 Jobbe med 

mappelevering (noe 

håndskrevet og noe 

pc? FRIST 17 mai 

å forbedre tekstene 

for mappen: f.eks:  

Grammatikkreglene 

vi har jobbet med 

Refleksjonsnotatet 

fra før høstferien 

Gjenfortelling av A 

Christmas 

Carol/Nelseon 

Mandela 

Anmeldelsen av 

«The Rabbit Fence» 

Bookbrowsing  

   

22 Sangtekster og dikt  

Dramaoppgaver 

vocabulary 

 Refleksjon om 

hvordan det var å 

jobbe med lytting, 

snakking, skriving og 

lesing i år 

Samarbeide om formidling 

gjennom resitasjon  

23 Sangtekster og dikt  

Dramaoppgaver  

vocabulary 

  Avsluttende  

Evaluering   

 

24 Onsdag turdag hele 

skolen  

Avsluttende 

Evaluering 

 VURDERING  
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