
 

Balsfjord kommune – for framtida 

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

 

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

 

Emne/ 

tema 

Tidsbr

uk  

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 

Vurderingsf

orm 

 

 

Kapittel 1: 

«#9 – 

Living life 
to the 

full» 

 

 

 
 

 

 

Uke 

34 - 

39 

Utforsking av 

språk og tekst 

- Presentere 
eksempler på 

forskjeller mellom 

ulike varianter av 

engelsk 

- Presentere 
ordspråk og 

billedlige uttrykk 

på engelsk og 

sammenlikne med 
eget morsmål, og 

samtale om 

hvordan slike 

uttrykk kan 
representere ulike 

tenkemåter 

- Ha kunnskap 

om hva 

elementer i et 
godt liv er (det 

som gjør at 

livet er verdt å 

leve) 

- Martin Luther 
Kind 

- Pessimisme og 

optimisme 

- 2. verdenskrig 
 

Grammatikk 

- «to be» i 

preteritum 

Lærestoff/ 

kilder  

- «On the move 
2» 

- Kopier av 

grammatikkopp

gaver for «On 

the move 2» 

- Bruk av 

læreverket sine 

og andre sider 

på internett  

 

Bruk av 

- Kahoot 

- Quizlet 

Kjennetegn for 

måloppnåelse  

 
Høy (6-5) 

Språklæring: 

- Har enkelt 

tekstinnhold og er til 

en viss grad i 
samsvar med 

oppgavens krav 

- Viser noe faglig 

kunnskap 
 

Skriftlig 

kommunikasjon: 

- Inneholder noe 
informasjon fra 

- Underveisvu

rdering 

 
- Karakter1 – 

6 på 

presentasjo

n 



- Sammenlikne ord 

og grammatiske 

former i skriftlig 
og muntlig engelsk 

språkbruk 

- Eksperimentere 

med enkle 
oversettelser 

mellom norsk og 

engelsk, skriftlig 

eller muntlig, og 
samtale om 

hvordan mening 

endres i forhold til 

ordvalg 

- Identifisere 
kjennetegn ved 

ulike teksttyper og 

bruke disse i egen 

tekstproduksjon 
- Eksperimentere 

med ulike skriftlige 

og muntlige 

uttrykksformer i 
ulike sjangere 

- Utforske og 

vurdere hvordan 

digitale medier 
påvirker og endrer 

språk og 

kommunikasjon 

- Dokumentere og 

vurdere egen 

- Digitale 

ordbøker 

- Ordbøker 

 

Arbeidsmåter i 

undervisning 

- Lese tekster fra 

læreverket og 

andre kilder 

- Lage en plakat  

- Lage en 

presentasjon 

- Se en film 

(Remember the 

Titans) 

- Grammatikkøvel

ser 

kjente tekster og 

emner 

 
Kultur, samfunn og 

litteratur: 

- Beskriver noe av 

hovedinnholdet eller 
enkelte detaljer 

- Vurderer noe av 

innholdet og gir 

enkelte eksempler 
- Har 

kildehenvisninger for 

enkelte av kildene 

som er benytte 

 
Tekststruktur: 

- Er til en viss grad 

tilpasset til formål, 

mottaker og digitale 
formkrav ut fra 

oppgaveinstruksjone

n  

- Inneholder enkle 
mønstre for 

tekstbygging, og er 

utformet med 

forståelig struktur 
og sammenheng  

- Har enkel 

tekstbinding på 

setnings- og/eller 

tekstnivå 



utvikling i arbeid 

med utforskning 

av språk og tekst 

 

 

Språk: 

- Viser et enkelt 
ordforråd og enkelte 

faglige begreper om 

enkelte emner  

- Viser en viss grad av 
korrekt rettskriving 

og tegnsetting som 

gjør teksten 

forståelig  
- Viser enkle mønstre 

for ordbøying og 

setningsbygning 

Evaluering av tema/ emne 

 
 

Kapittel 2: 

«#10 – 

The things 

people 
do!» 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Uke 

40 - 

42 

Tekst og mening 

- Lese og presentere 

et utvalg selvvalgt 

skjønnlitteratur og 
sakprosa 

- Formidle egne 

opplevelser av 

musikk og filmer 
eller teater til 

andre 

- Formidle 

medieoppslag fra 
selvvalgte 

engelskspråklige 

- Spesielle og 

merkelige 

hobbyer 

- Guiness Book 
of Records 

 

 

Grammatikk 
- Verb i 

preteritum 

 

 

Se kapittel 1 

(læreverket/kilde

r, bruk av…) 

 

Arbeidsmåter i 

undervisning 

- Lese tekster fra 

læreverket 
- Lage en tekst 

- Se en film 

(Catch Me If 

You Can) 
- Grammatikkøvel

ser 

 

Kjennetegn for 

måloppnåelse 

 

Middels (4-3)  
Språklæring: 

- Har stort sett 

relevant 

tekstinnhold og er i 
samsvar med 

oppgavens krav  

- Viser faglig 

kunnskap 
 

Skriftlig 

kommunikasjon: 

- Underveis-

vurdering 

- Karakter 1-6 

på 
innlevering 

 



 

 

medier og lage 

egne oppslag 

- Framføre et 
program 

sammensatt av 

ulike 

uttrykksformer 
basert på egne 

eller andres 

tekster 

- Ta utgangspunkt i 
tekster som 

gjenspeiler kultur 

og samfunn i 

engelskspråklige 

land, og bruke 
digitale verktøy til 

å produsere 

tekster som 

profilerer eget 
lokalsamfunn 

- Produsere skriftlig 

og presentere 

muntlig selvvalgte 
fordypningsarbeid

er 

- Sammenlikne 

nettsider med 
hensyn til 

informasjonsverdi 

og design 

- Sammenligne og 

vurdere kritisk 

- Inneholder 

informasjon fra ulike 

typer tekster og 
emner 

 

Kultur, samfunn og 

litteratur: 
- Beskriver stort sett 

hovedinnhold og 

detaljer  

- Vurderer innhold og 
underbygger i noen 

grad argumenter og 

eksempler  

- Har 

kildehenvisninger for 
kilder som er 

benyttet 

 

Tekststruktur: 
- Er stort sett 

tilpasset til formål, 

mottaker og digitale 

formkrav ut fra 
oppgaveinstruksjone

n  

- Inneholder 

grunnleggende 
mønstre for 

tekstbygging, og er 

utformet med 

struktur og 

sammenheng  



ulike 

engelskspråklige 

kilder i forhold til 
innhold, 

opphavsrett og 

personvern 

Dokumentere og 
vurdere egen 

utvikling i arbeid 

med tekster 

- Har ulike former for 

tekstbinding, som 

stort sett fremhever 
innhold og lesbarhet 

på setnings- og 

tekstnivå 

 
Språk: 

- Viser et dekkende 

ordforråd om kjente 

emner og noen 
faglige begreper  

- Viser stort sett 

sentrale mønstre for 

rettskriving og 

tegnsetting  
- Viser stort sett 

sentrale mønstre for 

ordbøying og 

setningsbygning 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

Kapittel 3: 

«#11 – 
Communic

ation» 

 

 

Uke 

43 - 
47 

Se kapittel 1 

 
 

- Har kunnskap 

om: 
o Kommunikasj

on mellom 

mennesker 

o Nyere og 
eldre 

kommunikasjon

smetoder 

Se kapittel 1 

(læreverket/kilde
r, bruk av…) 

 

Arbeidsmåter i 

undervisning 

- Lese tekster fra 

læreverket 

- Lese en 

Kjennetegn for 

måloppnåelse  
 

Lav (2-1) 

Språklæring: 

- Har relevant 
tekstinnhold og 

selvstendige 

refleksjoner som 

- Underveisvu

rdering 
- Karakter 1-6 

på 

bokanmelde

lse 
- Karakter 1-6 

på muntlig 

framføring 



o Forskjellige 

måter å 

kommunisere 
på 

o Nettvett 

- Tegnspråk 

-  
Grammatikk 

- Genitiv 

 

selvvalgt bok 

- Skrive 

bokanmeldelse 
- Muntlig 

framføring av 

bokanmeldelse 

- Videosnutt 
- Grammatikkøvel

ser 

 

viser god forståelse 

for oppgavens krav 

og omfang  
- Viser god faglig 

kunnskap 

 

Skriftlig 
kommunikasjon: 

- Inneholder relevant 

informasjon fra et 

bredt utvalg tekster 

og emner 
 

Kultur, samfunn og 

litteratur: 

- Beskriver 
hovedinnhold og 

detaljer  

- Vurderer innhold og 

begrunner svar med 
argumenter og 

eksempler  

- Har etterprøvbar 

kildehenvisning for 
kildene som er 

benyttet 

-  

Tekststruktur: 

- Er tilpasset til 
formål, mottaker og 

digitale formkrav ut 

fra 

av 

bokanmelde

lse 
 



oppgaveinstruksjone

n  

- Inneholder sentrale 
situasjonstilpassede 

mønstre for 

tekstbygging, og er 

utformet med god 
struktur og 

sammenheng  

- Har hensiktsmessige 

former for 

tekstbinding, som 
fremhever innhold 

og øker lesbarheten 

på setnings- og 

tekstnivå 
 

Språk: 

- Viser et generelt 

ordforråd og faglige 
begreper i ulike 

emner  

- Viser sentrale 

mønstre for 
rettskriving og 

tegnsetting  

Viser sentrale 

mønstre for ordbøying 

og setningsbygning 

Evaluering av tema/ emne 

Kapittel 4: 

«#12 – 

Uke 

48 - 3 

Se kapittel 1 

 

- Ha kunnskap 

om helligdager 

Se kapittel 1 

(læreverket/kilde

Se kapittel 1 - Underveisvu

rdering 



Days to 

remember

» 

 og feiringer av 

ulike salg i 

forskjellige land 
- Helligdager og 

feiringer i USA 

og 

Storbritannia 
 

Grammatikk 

- Uregelrette 

verb 

r, bruk av…) 

 

Arbeidsmåter i 

undervisning 

- Lese tekster fra 

læreverket 

- Lage en plakat 
- Presentasjon av 

plakat 

- Se en film (The 

Nightmare 
Before 

Christmas) 

- Grammatikkøvel

ser 

- Karakter 1-6 

på plakat og 

presentasjo
n 

Evaluering av tema/ emne 

Kapittel 5: 

«#13 – 

Let’s go to 

the 
movies» 

Uke 4 

- 8 

Se kapittel 1 

 

- Filmer 

- Forskjellige 

sjangrer 

- Kino 
- Prisutdelinger 

- Hollywood 

- Filmomtale 

 

Grammatikk 
- demonstrativpr

onomener 

(pekeord) 

Se kapittel 1 

(læreverket/kilde

r, bruk av…) 

 

Arbeidsmåter i 

undervisning 

- Leser tekster 

fra læreverket 
- Se videosnutter 

- Skrive en 

filmanmeldelse 

- Se en film 

(Twilight) 
- Grammatikkøvel

ser 

Se kapittel 1 - Underveisvu

rdering 

- Karakter 1- 

6 på 
filmanmelde

lse 

Evaluering av tema/ emne 



Kapittel 6: 

«#14 – It 

makes you 
wonder» 

Uke 9 

- 14 

Se kapittel 1 - Ting å under 

seg over, som 

for eksempel: 
o Dinosaur 

o Yeti 

o Nært-

dødsopplevelse 
o Loch Ness 

o Atlantis 

 

Grammatikk 
- Personlige 

pronomener 

- Refleksive 

pronomener 

 

Se kapittel 1 

(læreverket/kilde

r, bruk av…) 

 

Arbeidsmåter i 

undervisning 

- Lese tekster fra 

læreverket 

- Lese fagtekster 

- Lese og 
presentere et 

nyhetsinnslag 

- Skrive en 

informasjonstek

st 
- Se videosnutter 

- Grammatikkøvel

ser 

Se kapittel 1 - Underveisvu

rdering 

- Karakter 1- 
6 på 

informasjon

stekst 

 

Evaluering av tema/ emne 

Kapittel 7: 
«#15 – 

Helping 

hands» 

Uke 
16 - 

20 

Se kapittel 1 - Hjelpeorganisa
sjoner 

- Hjelpearbeid 

- Frivillig arbeid 

- Hjelpe 
mennesker 

man har rundt 

seg 

 
 

Grammatikk 

- «who» 

- «which»  

Se kapittel 1 
(læreverket/kilde

r, bruk av…) 

 

Arbeidsmåter i 

undervisning 

- Jobbe med 

forskjellige 
tekster 

- Jobbe med 

tekster fra 

læreverket 

Se kapittel 1 - Underveisvu
rdering 

- Karakter 1 – 

6 på 

nyhetsinnsla
g 



 - Debattere med 

medelever 

- Lese et 
nyhetsinnslag 

- Skrive et 

nyhetsinnslag l 

- Grammatikkøvel
ser 

Evaluering av tema/ emne 

Kapittel 8: 

«#16 – 

Let’s go to 
the USA» 

Uke 

21-24 

 - Diverse temaer 

med USA som 

fellesnevner: 
o Byer 

o Stater 

o Severdigheter 

o Historie 
o Kjente 

personligheter 

o Skole 

o Kultur 

 
Grammatikk 

-eiendomsord 

Se kapittel 1 

(læreverket/kilde

r, bruk av…) 

 

Arbeidsmåter i 

undervisning 

- Jobbe med 

forskjellige 

tekster 

- Jobbe med 

tekster fra 
læreverket 

- Lage en 

presentasjon 

- Se en film (The 
Secret Life of 

Bees) 

- Grammatikkøvel

ser 

 - Underveisvu

rdering 

- Karakter1 – 
6 på 

presentasjo

n 

Evaluering av tema/ emne 
 

 

 


