
ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 9. TRINN 2018/2019  

Læreverk: New Flight 2, New Flight 2 Extra  

  

Emne/ 
tema  

Tidsbruk   Dette sier K-06  
Mål for opplæringen er at eleven skal 
kunne  

Læringsmål  Lærestoff/ kilde  
Lokal forankring  
Ekskursjoner o.l.  

Vurderingsform  
  
  

Kapittel 1:  
When  
School’s out   
  

34-37  
  

Språklæring  

• Bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og 

læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i 

engelsk  

• Kommentere eget arbeid med å lære engelsk  
  

Muntlig kommunikasjon 
•
 Velge og bruke ulike 

lytte- og talestrategier tilpasset formålet  

• Forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til 

forskjellige emner  

• Uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset 

formål og situasjon  

  

Skriftlig kommunikasjon 
•
 Velge og bruke ulike lese- 

og skrivestrategier tilpasset formålet  

• Forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til 

forskjellige emner  

  
Kultur, samfunn og litteratur  

• Samtale om og formidle aktuelle og faglige 

emner  

  

Språklæring:  
-Repetisjon av substantiv i flertall  
-Mengdeordene some og any  
-Uttale av –ng-lyden, samt lære det 

fonetiske symbolet for lyden   
  
Kommunikasjon:  
-Ord som har med hobby og  
fritidsaktiviteter å gjøre  
-Ord som har med hus og møbler å 

gjøre  
-Kunne foreslå ting man kan gjøre, og 

kunne svare på forslag  

Kapittel 1: When School’s out  
(fritidsaktiviteter)  
  
Kultur, samfunn og litteratur:  
Fritidsaktiviteter i Storbritannia og USA  
Samtale, intervju, romanutdrag dikt  

• Tekst A: Dennis trades a stamp  
• Tekst B: No mon’, no fun?  
• Tekst C: Chatting with ”Mr Vallleyguy"  

  

Muntlig:  
- Dialog, høytlesing, parlesing, 

gruppesamtaler  
- Muntlige øvinger, dramatiseringer  
  
Skriftlig:  
- Skriftlige oppgaver i arbeidsboka  
- Kartleggeren.no  
-Skriftlig tekst  
-Bruk av læreverket sine og andre sider på 

internett  

   
  



Kapittel 2: 

Native people   

  

38-41  Språklæring  

• Velge ulike digitale ressurser og andre 

hjelpemidler, og bruke dem på en selvstendig 

måte i egen språklæring  
  

Muntlig kommunikasjon  

• Uttrykke og begrunne egen mening om  
forskjellige emner  

• Bruke sentrale mønstre for uttale, intonasjon, 

ordbøying og ulike setningstyper i 

kommunikasjon  
  

Skriftlig kommunikasjon  

• Vise evne til å skille mellom positivt og negativt 
ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider 
og grupper av mennesker  

Språklæring:  
-Repetisjon av verb i presens og 

preteritum  
-Demonstrativer (this, that, these, 

those)  
-Uttale av vokallyden i ord som take, 
like, now, show samt lære de  
fonetiske symbolene for lydene  
  
Kommunikasjon:  
-Ord som har med naturen å gjøre  
-Ord på dyr og fiskeslag  
-Kroppsspråk -Ord og uttrykk 

med tilknytning til 
urbefolkninger  

Kapittel 2: Native people (Urbefolkninger)  
  
Kultur, samfunn og litteratur:  
Amerikanske indianere, inuitter, aboriginere og 

maorier  
Legende, artikkel, romanutdrag, dikt  

• Tekst A: The beginning  
• Tekst B: A Winter in the valley  
• Tekst C: There is more inside us than 

you people understand  
• Tekst D: People of the land  

  

Muntlig:  
- Dialog, høytlesing, parlesing, 

gruppesamtaler  
- Muntlige øvinger, dramatiseringer   
-Lese ei selvvalgt bok  
-Muntlig framføring (bokrapport)  
  
  
Skriftlig:  
- Skriftlige oppgaver i arbeidsboka  
- Quizlet, Kahoot  
- Bruk av læreverket sine og andre 

sider på internett  
-Innlevering av kladdeboka  
  

   

 

  • Forstå hovedinnhold og detaljer i selvvalgte 

tekster  

• 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  

• Bruke sentrale mønstre for rettskriving, 

ordbøying, setnings- og tekstbygging i 

produksjon av tekst  

• Kjenne til personvern og opphavsrett og velge 
og bruke innhold fra forskjellige kilder på en 

etterprøvbar måte  
  

Kultur, samfunn og litteratur  

• Beskrive og reflektere over situasjonen til urfolk 
i engelskspråklige land  

   



Kapittel 3: 
Sports  

42-45  Språklæring  

• Identifisere vesentlige språklige likheter og 

ulikheter mellom engelsk og eget morsmål, og 

bruke dette i egen språklæring  
  

Muntlig kommunikasjon  

• Innlede, holde i gang og avslutte samtaler om 

forskjellige emner ved å stille spørsmål og følge 

opp innspill  

• Bruke sentrale mønstre for uttale, intonasjon, 

ordbøying og ulike setningstyper i 

kommunikasjon  

• Forstå og bruke ulike uttrykk for tall og andre 

data i kommunikasjon  
  

Skriftlig kommunikasjon  

• Skrive ulike typer tekster med struktur og 

sammenheng  

• Bruke digitale verktøy og formkrav for 

informasjonsbehandling, tekstproduksjon og 

kommunikasjon  

  
  

Kultur, samfunn og litteratur  

• 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  

   

Språklæring:  
-Adjektiv, adverb og tidsadverb  

-Uttale av vokallyden i ord som put 

og sure, samt lære de fonetiske 

symbolene for lydene  
  
  
Kommunikasjon:  
-Ord som har med idrett å gjøre  

-Kunne uttrykke hva man liker og ikke  
liker  

Kapittel 3: Sports (Idrett)  
  
Kultur, samfunn og litteratur:  
Populære idrettsgrener i Storbritannia og USA 

E-post, novelle, artikkel, utdrag fra selvbiografi, 

sang, dikt, tegneserier og vitser  
• Tekst A: Mail from the USA  
• Tekst B: The big race •  Tekst C: 

Football rules!  
• Tekst D: Signing up for Manchester 

United  

Muntlig:  
- Dialog, høytlesing, parlesing, 

gruppesamtaler  
- Muntlige øvinger, dramatiseringer  
 

   
Skriftlig:  

-Skriftlige oppgaver i arbeidsboka  
- Quizlet, Kahoot  
- Bruk av læreverket sine og andre 

sider på internett  

-Innlevering av kladdeboka  
  
  

 

       



Tentamens 
-arbeid  

46-47      -Tidligere tentamensoppgaver  
-Tekstskriving 
-Gjennomføring av tentamen  
  

Kapittel 4:  
People on the 

move  

48-50  Språklæring  

• Identifisere vesentlige språklige likheter og 

ulikheter mellom engelsk og eget morsmål, og 

bruke dette i egen språklæring  

• Velge ulike digitale ressurser og andre 

hjelpemidler, og bruke dem på en selvstendig 

måte i egen språklæring  
  

Muntlig kommunikasjon  

• Vise evne til å skille mellom positivt og negativt 

ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider 

og grupper av mennesker  

• Forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer 

muntlige tekster om forskjellige emner  

• Lytte til og forstå varianter av engelsk fra 

forskjellige autentiske situasjoner  

• Bruke uttale, intonasjon, ordbøying og ulike 

setningstyper i kommunikasjon  

  
Skriftlig kommunikasjon  

• Lese, forstå og vurdere ulike typer tekster av 

varierende omfang om forskjellige emner  

• Bruke sentrale mønstre for rettskriving, 

ordbøying, setnings- og tekstbygging i 

produksjon av tekst  
  
Kultur, samfunn og litteratur  

• Gjøre rede for trekk ved historie og geografi i 

Storbritannia og USA  

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

Språklæring:  
-Verb i presens perfektum  
-Verb i preteritum og perfektum  
-Halespørsmål  
-Det fonetiske symbolet for plassering 

av trykk i et ord  
  
Kommunikasjon:  
-Ord som har med reiser og reising å 

gjøre  
-Navn på land  
-Ord for familiemedlemmer  
-Kunne uttrykke håp, forventning og 
bekymring  

Kapittel 4: People on the move 

(Folkevandringer til ulike tider)  

  
Kultur, samfunn og litteratur: Innvandring 

til USA og Storbritannia, rasespørsmål, 

vikingene og deres samfunn i gamle York  
 

Skildring, artikkel, romanutdrag, brosjyre, dikt, 

sang og tegneserie  
• Tekst A: The border of hope  • Tekst 

B: From rags to riches?  
• Tekst C: Land of Hope and Glory)  

• Tekst D: Jorvik, home of the Vikings  

  
Muntlig:  
- Dialog, høytlesing, parlesing, 

gruppesamtaler  
- Muntlige øvinger, dramatiseringer  
  
Skriftlig:  
- Skriftlige oppgaver i arbeidsboka  
- Quizlet, Kahoot  
- Bruk av læreverket sine og andre 

sider på internett  
-Innlevering av kladdeboka  



Kapittel 5: Is 
there 

anybody out 
there?   

1-4  Språklæring  

• Identifisere vesentlige språklige likheter og 

ulikheter mellom engelsk og eget morsmål, og 

bruke dette i egen språklæring  
  

Muntlig kommunikasjon 
•
 Velge og bruke ulike 

lytte- og talestrategier tilpasset formålet  

• Forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til 

forskjellige emner  

• Lytte til og forstå varianter av engelsk fra 

forskjellige autentiske situasjoner  

• Uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset 
formål og situasjon  

Språklæring:  
-Repetisjon av ing-form i presens og 

preteritum  
-Riktig bruk av artiklene a og an -

Uttale av lydene i ord som church 

og jam, samt lære de fonetiske 

symbolene for lydene  
  
Kommunikasjon:  
-Ord for ulike ting man kan se på 

himmelen  
-Kunne uttrykke nysgjerrighet, 

undring og tvil  

  

Kapittel 5: Is there anybody out there? (UFOer, 

astrologi og science fiction)  

  
Kultur, samfunn og litteratur:  
UFO-historier  
Astrologi  
Skuespill, avisinnlegg, artikkel, romanutdrag, sang, 

tegneserier, vitser og gåter  
• Tekst A: People of the third Planet   
• Tekst B: Close encounters? Cuttings 

from the press  
• Tekst C: What’s your star sign, dear?  
• Tekst D: The Hitchhiker’s Guide to the 

Galaxy  

Muntlig:  
- Dialog, høytlesing, parlesing, 

gruppesamtaler  
- Muntlige øvinger, dramatiseringer  
  
Skriftlig:  
- Skriftlige oppgaver i arbeidsboka  
- Quizlet, Kahoot  
- Bruk av læreverket sine og andre 
sider på internett – 
- Skriftlig tekst   

 

  • Uttrykke og begrunne egen mening om  
forskjellige emner  

  

Skriftlig kommunikasjon 
•
 Velge og bruke ulike lese- 

og skrivestrategier tilpasset formålet  

• Bruke sentrale mønstre for rettskriving, 

ordbøying, setnings- og tekstbygging i 

produksjon av tekst  

• Bruke digitale verktøy og formkrav for 

informasjonsbehandling, tekstproduksjon og 

kommunikasjon  

• Kjenne til personvern og opphavsrett og velge 

og bruke innhold fra forskjellige kilder på en 

etterprøvbar måte  
  

Kultur, samfunn og litteratur  

• Drøfte ulike typer engelskspråklige litterære 

tekster fra engelskspråklige land  

• Samtale om og formidle aktuelle og faglige 

emner  

  

   



  
  

        

  
Kapittel 6: 
That’s 
entertainment 
!  

5-8  Språklæring  

• Kommentere eget arbeid med å lære engelsk  
  
  

Muntlig kommunikasjon  

• Forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer 

muntlige tekster om forskjellige emner  

• Lytte til og forstå varianter av engelsk fra 

forskjellige autentiske situasjoner  

• Uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset 

formål og situasjon  

  
  

Skriftlig kommunikasjon  

• Forstå hovedinnhold og detaljer i selvvalgte 

tekster  

• Lese, forstå og vurdere ulike typer tekster av 

varierende omfang om forskjellige emner  

• Skrive ulike typer tekster med struktur og 

sammenheng  

• Bruke sentrale mønstre for rettskriving, 

ordbøying, setnings- og tekstbygging i 

produksjon av tekst  

• Kjenne til personvern og opphavsrett og velge 
og bruke innhold fra forskjellige kilder på en  

Språklæring:  
-Modale hjelpeverb  
-Repetisjon av noen diftonglyder og  
de fonetiske symbol for lydene  
  
Kommunikasjon:  
-Ord som har tilknytning til 

underholdningsverden  
-Kjenne til interiøret i et teater eller en 

stor kino  
-Kunne bestille billetter til et teater eller 
en kinofilm  

Kapittel 6: That’s entertainment  
(Underholdning)  
  
Kultur, samfunn og litteratur:  
Underholdning og hva det betyr for oss  
Samtale, romanutdrag, artikkel, essay, song, dikt, 

tegneserier og vitser  
• Tekst A: The sugar and the spice of  

your life  
• Tekst B: Goon’s big night  
• Tekst C: Harry Houdini – master of 
escape    
• Tekst D: How to tell good guys from bad 

guys  

  
Muntlig:  
- Dialog, høytlesing, parlesing, 

gruppesamtaler  
- Muntlige øvinger, dramatiseringer  
  
Skriftlig:  
- Skriftlige oppgaver i arbeidsboka  
- Quizlet, Kahoot  
- Bruk av læreverket sine og andre 
sider på internett  

 



  etterprøvbar måte 
   
  
Kultur, samfunn og litteratur  

• Drøfte ulike typer engelskspråklige litterære 

tekster fra engelskspråklige land  

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

   

  
Kapittel 7: 
Fight for your 
rights  

8-9  
  
10:  
Vinter 

ferie!  

  
11-12:  
PRUA  

Språklæring  

• Bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og 

læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i 

engelsk  
  

Muntlig kommunikasjon  

• Forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til 

forskjellige emner  

• Lytte til og forstå varianter av engelsk fra 

forskjellige autentiske situasjoner  

• Uttrykke og begrunne egen mening om  
forskjellige emner  

  
Skriftlig kommunikasjon  

• Vise evne til å skille mellom positivt og negativt 

ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider 

og grupper av mennesker  

• Forstå hovedinnhold og detaljer i selvvalgte 

tekster  

• Skrive ulike typer tekster med struktur og 

sammenheng  

• Kjenne til personvern og opphavsrett og velge 

og bruke innhold fra forskjellige kilder på en 

etterprøvbar måte  
  

Kultur, samfunn og litteratur  

• Drøfte levesett og omgangsformer i  

Språklæring:  
-Verb i presens, futurum  
-Pronomenet ”det”  
-Fonetiske treningsoppgaver  
  
  
Kommunikasjon:  
-Kunne uttrykke frykt, bekymring og 

trøst  
-Ord og uttrykk i tilknytning til  
konfliktsituasjoner, rettferdig / 
urettferdig behandling av mennesker  

Kapittel 7: Fights for your rights! (Kampen for 

rettigheter)  
  
Kultur, samfunn og litteratur:  
-Suffragettebevegelsen, Emily Pankhurst,  
borgerrettigheter, Martin Luther King, Rosa Parks -

Kampen mot Apartheid, Nelson Mandela,  
artikler, taler, selvbiografi, sang, dikt, tegneserier  

• Tekst A: The suffragette Movement  
• Tekst B: If you miss me at the back of the 

bus…  
• Tekst C: I have a dream  
• Tekst D: Nelson Mandela’s Long Walk to 

Freedom  

Muntlig:  
- Dialog, høytlesing, parlesing, 

gruppesamtaler  
- Muntlige øvinger, dramatiseringer  
  
  
Skriftlig:  
- Skriftlige oppgaver i arbeidsboka  
- Quizlet, Kahoot  
- Bruk av læreverket sine og andre 
sider på internett  
  



Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land 

og Norge 

  
Kapittel 7: 
Fight for 
your rights 

13-15  

 
 

Se plan for uke 8-9! 

Språklæring:  

 
Kapittel 7: Fight for your rights 

  

  
 

Muntlig:  
- Dialog, høytlesing, parlesing  
- Muntlige øvinger, dramatiseringer  
-Muntlig framføring  
  
Skriftlig:  
- Skriftlige oppgaver i arbeidsboka  
- Quizlet, Kahoot  
- Bruk av læreverket sine og andre 
sider på internett  



   

  

  
  
 

  

   

  

 
Kapittel 8: 
Here and 
there in the  
USA  

16: 
Påskeferie! 

 
17-21  

Språklæring  

• Identifisere vesentlige språklige likheter og 

ulikheter mellom engelsk og eget morsmål, og 

bruke dette i egen språklæring  
  
Muntlig kommunikasjon  

• Forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer 

muntlige tekster om forskjellige emner  

• Lytte til og forstå varianter av engelsk fra 
forskjellige autentiske situasjoner  

Språklæring:  

-Ing-form  
-Preposisjoner -

Fonetiske øvinger  
  
Kommunikasjon:  
- Kunne kjøpe billetter, 

bestille et hotellrom, be om 

informasjon  
- Noen forskjeller på britisk 
og amerikansk engelsk  

Kapittel 8: Here and there in the USA 

 Kultur, samfunn og litteratur:  
  
Turistattraksjoner, kjente steder og annen  
informasjon om USA  
Opprinnelsen til noen amerikanske stedsnavn  

• Tekst A: The perfect vacation  
• Tekst B: Surfin’ USA   
• Tekst C: Living in the past  
• Tekst D: USA: Land of fantastic names  

Muntlig:  
- Dialog, høytlesing, parlesing  
- Muntlige øvinger, dramatiseringer  
-Muntlig framføring  
  
Skriftlig:  
- Skriftlige oppgaver i arbeidsboka  
- Quizlet, Kahoot  
- Bruk av læreverket sine og andre 
sider på internett  



  • Uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset 

formål og situasjon  

  

  
  
Skriftlig kommunikasjon  

• Forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til 

forskjellige emner  

• Lese, forstå og vurdere ulike typer tekster av 

varierende omfang om forskjellige emner  

• Skrive ulike typer tekster med struktur og 

sammenheng  

• Bruke sentrale mønstre for rettskriving, 

ordbøying, setnings- og tekstbygging i 

produksjon av tekst  
  
Kultur, samfunn og litteratur  

• Drøfte levesett og omgangsformer i  
Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land 

og Norge  

• Gjøre rede for trekk ved historie og geografi i 

Storbritannia og USA  

• Drøfte ulike typer engelskspråklige litterære 

tekster fra engelskspråklige land  

• Samtale om og formidle aktuelle og faglige 

emner  

  

   

  

 


