
 

Balsfjord kommune – for framtida 

Storsteinnes skole 
Mulighetenes skole – med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. 

 

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 9. TRINN 
Skoleåret: 2019/2020 
Faglærer: Friederike Voss 

 

Emne/ 

tema 

Tid

s-

bru
k  

Dette sier (lokal) 

læreplan 
• Mål for opplæringen er at 

eleven skal kunne 

Læringsmål Arbeidsmåter 
• Lærestoff/ kilde 
• Lokal forankring  

• Ekskursjoner o.l. 

Vurdering 
• Kjennetegn på måloppnåelse 

Vurderings-

form 

 
 

Kapittel 1: 

«When 

school’s 

out» 
 

 

 

 
 

 

 

 

Uk

e 

34-

38 

Språklæring  

- Bruke ulike 
situasjoner, 

arbeidsmåter og 

læringsstrategier 

for å utvikle egne 
ferdigheter i 

engelsk 

- Kommentere eget 

arbeid med å lære 

engelsk 
- Identifisere 

vesentlige 

språklige likheter 

og ulikheter 
mellom engelsk 

og eget morsmål, 

og bruke dette i 

egen språklæring 

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  

Lærestoff/kil

der 

- New Flight 2 

textbook og 

workbook 

- New Flight 2 

Extra 

textboook og 

workbook 

- Bruk av 

læreverket 

sine og andre 

sider på 

internett  

 

Bruk av 

KJENNETENG FOR 

MÅLOPPNÅELSE  

 

Engelsk muntlig: 
Høy (6-5) 

- Trekker ut relevant 

innhold og detaljer 

fra ulike typer 
tekster og talt 

engelsk om ulike 

emner, drøfter og 

reflekterer 
formålstjenlig over 

dette 

- Deltar konstruktivt i 

samtaler og 
formidler faglige og 

skjønnlitterære 

emner på en 

Muntlig:  
- Dialog 

- Høytlesing 

- Parlesing 

- Gruppesamt

aler  

- Muntlige 

øvinger 

- Dramatiserin

ger 

 

Skriftlig:  

- Skriftlige 

oppgaver  

- Karakter1-6 

på 

kapittelprøve 



- Velge ulike 

digitale ressurser 

og andre 
hjelpemidler, og 

bruke dem på en 

selvstendig måte i 

egen språklæring 

-  

Muntlig 

kommunikasjon 

- Velge og bruke 
ulike lytte- og 

talestrategier 

tilpasset formålet 

- Forstå og bruke et 

generelt ordforråd 
knyttet til 

forskjellige emner 

- 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 

- Kunne foreslå ting 

man kan gjøre, og 

kunne svare på 
forslag 

 

Kultur, samfunn og 

litteratur: 
- Kultur og 

samfunn: 

o Fritidsaktiviteter 

i Storbritannia og 
USA  

-  Litteratur: 

o Samtaler 

o Intervjuer 

o Utdrag fra roman 
o Dikt 

o Sang 

o Vitser 

o Tegneserier 

- Kahoot 

- Quizlet 

- Digitale 

ordbøker 

- Ordbøker 

 

Arbeidsmåter 

i 

undervisning 

- Lese tekster 

fra læreverket 

og andre 

kilder 

- Grammatikkø

velser 

 

selvstendig måte, 

tilpasset ulike 

kommunikasjonssitu
asjoner 

- Bruker 

formålstjenlige 

strategier for å føre 
samtaler videre, 

utdyper og supplerer 

med nye innspill 

- Uttrykker seg med 
god intonasjon og 

uttale, presist og 

variert ordforråd, flyt 

og sammenheng 

tilpasset innhold, 
form og mottaker i 

ulike 

kommunikasjonssitu

asjoner 
 

Middels (4-3)  

- Trekker ut innhold 

og detaljer fra ulike 
typer tekster og talt 

engelsk om enkelte 

emner og reflekterer 

over dette 
- Tar imot og gir 

innspill i samtaler og 

formidler innhold fra 

faglige og 

skjønnlitterære 

- Karakter 1-6 

på 

grammatikk

prøve 



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 

- Uttrykke og 

begrunne egen 

mening om 
forskjellige emner 

- 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 

emner tilpasset ulike 

kommunikasjonssitu

asjoner 
- Bruker strategier for 

å føre samtaler 

videre, forklarer og 

utdyper innhold 
- Uttrykker seg med 

tydelig intonasjon og 

uttale, et faglig 

dekkende ordforråd, 
hovedsakelig god flyt 

og sammenheng 

tilpasset innhold, 

form og mottaker i 

ulike 
kommunikasjonssitu

asjoner 

 

Lav (2-1) 
- Trekker ut innhold 

og detaljer fra 

tekster og talt 

engelsk om enkelte 
emner og uttrykker 

egen mening om 

dette 

- Deltar noe i samtaler 
og forteller om 

faglige og 

skjønnlitterære 

emner til en viss 

grad tilpasset 



tall og andre data 

i kommunikasjon 

  
Skriftlig 

kommunikasjon •  

- Velge og bruke 

ulike lese- og 
skrivestrategier 

tilpasset formålet 

- Forstå og bruke et 

generelt ordforråd 
knyttet til 

forskjellige emner 

- 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 

- Lese, forstå og 

vurdere ulike 
typer tekster av 

varierende 

omfang om 

forskjellige emner 

kommunikasjonssitu

asjonen 

- Deltar i samtaler 
med relevant innhold 

og egne meninger 

- Uttrykker seg med 

en viss intonasjon, 
forståelig uttale, et 

ordforråd som 

formidler innholdet 

og en viss 
sammenheng om 

kjente emner i ulike 

kommunikasjonssitu

asjoner 

 
 

Engelsk skriftlig: 

Høy (6-5) 

- finner informasjon i 
et bredt utvalg 

tekster om ulike 

emner og trekker ut 

hovedinnhold og 
vesentlige detaljer, 

refererer til kildene 

på en etterprøvbar 

måte 
- bruker 

kulturkunnskap på 

en selvstendig måte 

i egen 

tekstproduksjon 



- 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 

- Bruke digitale 

verktøy og 

formkrav for 
informasjonsbeha

ndling, 

tekstproduksjon 

og 
kommunikasjon 

- Kjenne til 

personvern og 

opphavsrett og 
velge og bruke 

innhold fra 

forskjellige kilder 

- planlegger, skriver, 

utvikler innhold og 

reviderer egne 
tekster ut fra innspill 

og gode kunnskaper 

om og bred erfaring 

med tekst: innhold, 
struktur og språk 

- uttrykker seg med et 

variert ordforråd, 

gjennomført 
struktur, variert 

tekstbinding og klar 

sammenheng om et 

bredt spekter av 

emner tydelig 
tilpasset formål, 

mottaker og digitale 

formkrav 

 
Middels (4-3) 

- finner informasjon i 

ulike typer tekster 

om kjente emner og 
trekker ut 

hovedinnhold og 

detaljer, oppgir 

kildene som er brukt 
- bruker 

kulturkunnskap i 

egen 

tekstproduksjon 



på en 

etterprøvbar måte 
 

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 

- Beskrive og 

reflektere over 

situasjonen til 
urfolk i 

engelskspråklige 

land 

- Lage, formidle og 

samtale om egne 
tekster inspirert av 

engelskspråklig 

- planlegger, skriver, 

bygger ut innhold og 

reviderer egne 
tekster ut fra innspill 

og noe kunnskap om 

og erfaring med 

tekst: innhold, 
struktur og språk  

- uttrykker seg med et 

dekkende ordforråd, 

tydelig struktur, 
tekstbinding og 

sammenheng om 

ulike emner tilpasset 

formål, mottaker og 

digitale formkrav 
 

Lav (2-1) 

- finner informasjon i 

tekster om kjente 
emner og trekker ut 

innhold, oppgir 

enkelte kilder  

- gjengir 
kulturkunnskap i 

egen 

tekstproduksjon 

- skriver, former og 
endrer egne tekster 

etter innspill om 

tekst: innhold, 

struktur og språk 



litteratur, film og 

kulturelle 

uttrykksformer 
- Samtale om og 

formidle aktuelle 

og faglige emner 

 

- uttrykker seg med et 

forståelig ordforråd, 

en viss struktur og 
sammenheng om 

kjente emner til en 

viss grad tilpasset 

formål, mottaker og 
digitale formkrav 

Evaluering av tema/ emne 

Kapittel 2: 

«Native 

people» 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Uk

e 

39-
42 

Se kapittel 1 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 

Se kapittel 1 

(læreverket/kil

der, bruk av…) 
 

Arbeidsmåter 

i 

undervisning 

- Lese tekster 

fra læreverket 

og andre 

kilder 

- Grammatikkø

velser 

- Lage en 

presentasjon 

 

Se kapittel 1 Se kapittel 1 

(muntlig) 

 
Skriftlig: 

- Skriftlige 

oppgaver  

- Karakter1-6 
på 

presentasjon 

- Karakter 1-6 

på 
grammatikk

prøve 



urbefolkninger  

 

Kultur, samfunn og 
litteratur 

- Kultur og 

samfunn: 

o Amerikanske 
indianere, inuitter, 

aboriginer og 

maorier 

- Litteratur: 
o Legende 

o Artikler 

o Utdrag fra 

romaner 

o Dikt 

Evaluering av tema/ emne 

Kapittel 3: 

«Sports» 

 

 
 

 

Uk

e 

43-

46 

Se kapittel 1 

 

 

Språklæring 

- Adjektiv og adverb 

- 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  

Se kapittel 1 

(læreverket/kil

der, bruk av …) 

 
Arbeidsmåter 

i 

undervisning 

- Lese tekster 

fra læreverket 

og andre 

kilder 

- Grammatikkø

velser 

Se kapittel 1 Se kapittel 1 

(muntlig) 

 

Skriftlig: 
- Skriftlige 

oppgaver  

- Karakter1-6 
på 

innleveringe

n 

- Karakter 1-6 
på 

grammatikk

prøve 



- Liker 

 

Kultur, samfunn og 
litteratur 

- Kultur og 

samfunn: 

o Idrettsgrener som 
er populære i USA 

o Fotballens historie 

o David Beckham 

o Manchester United 

 
- Litteratur: 

o E-post 

o Noveller 

o Artikler 
o Utdrag fra 

selvbiografi 

o Sang 

o Dikt 
o Tegneserier 

o Vitser 

- Skrive en 

tekst om en 

idrettsgren 

 

Evaluering av tema/ emne 

Kapittel 4: 

«People on 
the move” 

Uk

e 
47-

50 

Se kapittel 1 

 

Språklæring 

- Verb i presens 
perfektum  

- Verb i preteritum og 

perfektum  

- Halespørsmål  

- Det fonetiske 

symbolet for 

plassering av trykk i 

Se kapittel 1 

(læreverket/kil
der, bruk av …) 

 

Arbeidsmåter 

i 
undervisning 

- Lese tekster 

fra læreverket 

Se kapittel 1 Se kapittel 1 

(muntlig) 
 

Skriftlig: 

- Skriftlige 

oppgaver  

- Karakter1-6 

på 



et ord  

  

Kommunikasjon  
- Ord som har med 

reiser og reising å 

gjøre  

- Navn på land  
- Ord for 

familiemedlemmer  

- Kunne uttrykke håp, 

forventning og 

bekymring 
 

Kultur, samfunn og 

litteratur 

- Kultur og 
samfunn: 

o Innvandring i USA 

og Storbritannia 

o Rasespørsmål 
o Vikingene og deres 

samfunn i gamle 

York 

 
- Litteratur: 

o Skildring 

o Artikler 

o Utdrag fra roman 

o Brosjyre 
o Dikt 

o Sang 

o Tegneserie 

og andre 

kilder 

- Grammatikkø

velser 

- Lage en 

presentasjon 

presentasjon

en 

- Karakter 1-6 

på 

grammatikk

prøve 



Evaluering av tema/ emne 

Kapittel 5: 

«Is there 
anybody 

out there?” 

Uk

e  
2-5 

Se kapittel 1 

 

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  

 

Kultur, samfunn og 

litteratur 

- Kultur og 

samfunn: 
o UFO-historier 

o Astrologi 

 

- Litteratur: 

Se kapittel 1 

(læreverket/kil
der, bruk av …) 

 

Arbeidsmåter 

i 
undervisning 

- Lese tekster 

fra læreverket 

og andre 

kilder 

- Grammatikkø

velser 

- Skrive en 

nyhetsartikkel 

 

Se kapittel 1 Se kapittel 1 

(muntlig) 
 

Skriftlig: 

- Skriftlige 

oppgaver  

- Karakter1-6 

på 

innleveringe

n 

- Karakter 1-6 

på 

grammatikk

prøve 



o Skuespill 

o Avisinnlegg 

o Artikkel 
o Utdrag fra roman 

o Sang 

o Tegneserier 

o Vitser 
o Gåter 

Evaluering av tema/ emne 

Kapittel 6: 
«That’s 

entertainm

ent» 

Uk
e 

6-9 

Se kapittel 1 Språklæring  

- Modale hjelpeverb  

- Repetisjon av noen 

diftonglyder og  

- de fonetiske symbol 
for lydene  

  

Kommunikasjon  

- Ord som har 

tilknytning til 

underholdningsverd

en  

- Kjenne til interiøret 

i et teater eller en 

stor kino  

- Kunne bestille 
billetter til et teater 

eller en kinofilm  

 

Kultur, samfunn og 

litteratur 
- Kultur og 

Se kapittel 1 
(læreverket/kil

der, bruk av …) 

 

Arbeidsmåter 
i 

undervisning 

- Lese tekster 

fra læreverket 

og andre 

kilder 

- Grammatikkø

velser 

- Skrive en 

filmanmeldels

e 

 

Se kapittel 1 Se kapittel 1 
(muntlig) 

 

Skriftlig: 

- Skriftlige 

oppgaver  

- Karakter1-6 

på 

innleveringe

n 

- Karakter 1-6 

på 

grammatikk

prøve 



samfunn: 

o Underholdning og 

hva det betyr for oss 
o Charlie Chaplin 

o Harry Houdini 

 

- Litteratur: 
o Samtale 

o Utdrag fra roman 

o Artikkel 

o Essay 
o Sang 

o Dikt 

o Tegneserier 

o Vitser 

Evaluering av tema/ emne 

Kapittel 7: 

«Fight for 

your 

rights» 

Uk

e 

11-

14 

Se kapittel 1 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 

Se kapittel 1 

(læreverket/kil

der, bruk av …) 

 

Arbeidsmåter 
i 

undervisning 

- Lese tekster 

fra læreverket 

og andre 

kilder 

- Grammatikkø

velser 

- Lage en 

presentasjon 

Se kapittel 1 Se kapittel 1 

(muntlig) 

 

Skriftlig: 

- Skriftlige 

oppgaver  

- Karakter1-6 

på 
presentasjon

en 

- Karakter 1-6 

på 
grammatikk

prøve 



behandling av 

mennesker 

 
Kultur, samfunn og 

litteratur 

- Kultur og 

samfunn: 
o Emmeline 

Pankhurst og 

suffragettebevegelse

n 
o Rosa Parks 

o Martin Luther King 

og 

borgerrettighetsbev

egelsen 
o Nelson Mandela og 

kampen mot 

apartheid 

 
- Litteratur: 

o Artikler 

o Utdrag fra tale 

o Utdrag fra 
selvbiografi 

o Sanger 

o Dikt 

o Tegneserie 

 

Evaluering av tema/ emne 

Kapittel 8: 

«Here and 

there in the 

Uk

e 

16-

Se kapittel 1 Språklærin

g 

- Ing-form  

Se kapittel 1 

(læreverket/kil

der, bruk av …) 

Se kapittel 1 Se kapittel 1 

(muntlig) 

 



USA» 21  - Preposisjone

r 

- Fonetiske 

øvinger  

 

Kommunikasjon 

- Å kunne kjøpe 

billetter 

- Å kunne bestille et 
hotellrom 

- Å kunne be om 

informasjon  

- Noen forskjeller på 
britisk og 

amerikansk engelsk  

 

Kultur, samfunn og 
litteratur 

- Kultur og 

samfunn: 

o Turistattraksjoner 

og andre kjente 
steder i USA 

o Amish-folk 

o Opprinnelsen til 

noen amerikanske 
stedsnavn 

o Annen informasjon 

om USA 

o  
- Litteratur: 

o Samtale 

 

Arbeidsmåter 

i 
undervisning 

- Lese tekster 

fra læreverket 

og andre 

kilder 

- Grammatikkø

velser 

- Skrive et 

essay 

 

Skriftlig: 

- Skriftlige 

oppgaver  

- Karakter 1-6 

på essayet 

- Karakter1-6 
på 

kapittelprøve 

- Karakter 1-6 

på 
grammatikk

prøve 



o Utdrag fra roman 

o Intervju 

o Artikkel 
o Dikt 

o Sanger 

o Vitser 

Evaluering av tema/ emne 
 

 


