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Fag:         Skoleår: 2019/2020          Trinn: 9 
 

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmåter Vurdering 
34 - 40 

42 - 43 MY STYLE 

 
 

Gjøre rede for trekk ved historie og 

geografi I Storbritannia 

 

Drøfte levesett og omgangsformer i 

Storbritannia, USA, andre 

engelskspråklige land og Norge 

 

Lese, forstå og vurdere ulike typer tekster 

av varierende omfang og forskjellige 

emner 

 

Bruke egne notater og forskjellige kilder 

som grunnlag for skriving 

 

Skrive ulike tekster med struktur og 

sammenheng 

 

Bruke digitale verktøy og formkrav for 

informasjonsbehandling, tekstproduksjon 

og kommunikasjon 

 

Forstå og bruke et generelt ordforråd 

knyttet til forskjellig emner 

 

Uttrykke seg med flyt og sammenheng 

tilpasset formål og situasjon 

 

Innlede, holde i gang og avslutte samtaler 

om forskjellige emner ved å still spørsmål 

og følge opp innspill 

 

 

 

 

 

 

ELEVEN SKAL KUNNE: 

 Forskjellen på formelt og 
uformelt språk 

 Skrive brev 

 Lese og snakke om litteratur 

 Uttrykke meninger om emner 
som; miljø, skjønnhet og valg 

 Diskutere levemåter i verden 

 Bruke ulike verbtider; presens, 
preteritum og framtid (will, be 
going to) 
Bruke relative pronomen (who, 

which, that) 

LESE 

Dikt 

Utdrag roman 

Novelle 

Sangtekster  

LYTTE 

Sang 

MUNTLIG 

Rollespill 

Kort tale 

Beskrive et bilde 

Fortelle en historie 

SKRIFTLIG 

Dikt 

Sammendrag 

Leserinnlegg 

Takkebrev 

Klagebrev  

DIGITAL 

Stages 9 elevressurs 

Søke etter informasjon på 

Internett 

REGNE 

SPRÅKLÆRING 

Formelt/uformelt språk 

Verbtider 

Relative pronomen 

Vokabular tilpasset tema 

MULIGE 

VURDERINGSPUNKTER 

 

Kapittelprøve 1 

 

SKRIFTLIG 

Leserinnlegg 

Klagebrev 

 

MUNTLIG 

Presentasjon, tale, 

oppfordring 



 Atrå barne- og ungdomsskole - halvårsplan 

 

2 

 

44 - 49 
FANTASY 

AND 

REALITY 

 

Drøfte ulike typer engelskspråklig 

litterære tekster fra engelskspråklige 

land 

 

Lage, formidle og samtale om egne 

tekster inspirert av engelskspråklig 

litteratur, film og kulturelle 

uttrykksformer 

 

Lese, forstå og vurdere ulike typer 

tekster av varierende omfang og 

forskjellige emner 

 

Bruke egne notater og forskjellige 

kilder som grunnlag for skriving 

 

Skrive ulike tekster med struktur og 

sammenheng 

 

Bruke digitale verktøy og formkrav 

for informasjonsbehandling, 

tekstproduksjon og kommunikasjon 

 

Forstå og bruke et generelt ordforråd 

knyttet til forskjellig emner 

 

Uttrykke seg med flyt og 

sammenheng tilpasset formål og 

situasjon 

 

Innlede, holde i gang og avslutte 

samtaler om forskjellige emner ved å 

still spørsmål og følge opp innspill 

ELEVEN SKAL KUNNE: 

 Skrive et dikt  

 Lage en dialog 

 Lage et intervju 

 Lese og snakke om fantastisk 
litteratur (fantasy) 

 Uttrykke meninger om tema 
som fantasiverdener og virtuell 
virkelighet  

 Verbtidene: nåtid, presens og 
preteritum fururum 

 Kjenne til og bruke adjektiver 

 Kjenne til og bruke adverb 

 Vite og kjenne til verbfraser og 
preposisjonsfraser 

 

SKRIVE 
Writing poems, 

dialogues, short stories 

and interviews 

 

MUNTLIG 

Making a video blog 

 

LESE 

Reading and talking 

about literature 

 
 
Expressing opinions 

about topics 
 

 

MULIGE 

VIRDERINGSPUNKTER 

 

Kapittelprøve 2 

 

SKRIFTLIG 

Avsnitt 

Digital bokmelding  

Dagbok 

Fortelling 

 

MUNTLIG 

Intervju 

Presentasjon av egen 

fantasiverden 

Film i WM 
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50 – 51 

1 - 3 SMALL 

ISLAND, 

GREAT 

HISTORY 

 

Gjøre rede for historiske trekk ved 

historie og geografi i Storbritannia 

 

Drøfte levesett og omgangsformer i 

Storbritannia 

 

Drøfte ulike typer engelskspråklige 

litterære tekster fra engelskspråklige land 

 

Lage, formilde og samtale om egne 

tekster inspirert av engelskspråklig 

litteratur. Film og kulturelle 

uttrykksformer 

 

Lese, forstå og vurdere ulike typer tekster 

av varierende omfang og forskjellige 

emner 

 

Bruke egne notater og forskjellige kilder 

som grunnlag for skriving 

 

Skrive ulike tekster med struktur og 

sammenheng 

 

Bruke digitale verktøy og formkrav for 

informasjonsbehandling, tekstproduksjon 

og kommunikasjon 

 

Forstå og bruke et generelt ordforråd 

knyttet til forskjellig emner 

 

Uttrykke seg med flyt og sammenheng 

tilpasset formål og situasjon 

 

Innlede, holde i gang og avslutte samtaler 

om forskjellige emner ved å still spørsmål 

og følge opp innspill 

 

ELEVENE SKAL KUNNE: 

 Kjenne til og snakke om viktig 
hendelser i britisk historie fra ca. 
1500-1900 

o The history of the 
British Empire 

o Queen Elizabeth I 
o The Industrial 

Revolution 

 Lese og snake om litteratur 

 Verbtidene: presens, preteritum 
og futurum 

 Ha oversikt over man blir 
forvirret av 

 Vite hva et adjektiv er, og bruke 
det rett 

 Vite hva eiendomspronomen er 
og bruke det rett 

 Vite hva modale hjelpeverb er, 
og bruke det rett 

 Skrive dikt, informerende tekst, 
rapport og tale 

 

FILMER 

Dokumentarer om ulike 

historiske hendelser 

 

TEKST: 

The London Underground 

(faktatekst) 

The Pedlar of Swaffham 

(folkeeventyr) 

Small Country – Huge Empire 

(faktatekst) 

Queen Elizabeth I (bilde) 

The Industrial Revolution 

(faktatekst) 

Scrooge (skuespill) 

 

 

LYTTE 

The Tower of London 

MULIGE 

VURDERINGSPUNKTER 

 

Kapittelprøve 3 

 

SKRIFTLIG 

Informativ tekst 

 

MUNTLIG 

Presentasjon (Queen 

Elizabeth) 

  

4 - 7 Drøfte ulike typer engelskspråklig 

litterære tekster fra engelskspråklige land 

 

 Diskutere ulike levemåter rundt 
om i verden 

LESE 

Tale  

Filmmelding  

Faktatekst 

VURDERINGSPUNKTER 

 

kapittelprøve 4 
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MAKING A 

DIFFERENCE 

 

Lage, formidle og samtale om egne 

tekster inspirert av engelskspråklig 

litteratur, film og kulturelle 

uttrykksformer 

 

Samtale om og formidle aktuelle of 

faglige emner 

 

Drøfte ulike typer engelskspråklige 

litterære tekster fra engelskspråklige land 

 

Lese, forstå og vurdere ulike typer tekster 

av varierende omfang og forskjellige 

emner 

 

Bruke egne notater og forskjellige kilder 

som grunnlag for skriving 

 

Skrive ulike tekster med struktur og 

sammenheng 

 

Bruke digitale verktøy og formkrav for 

informasjonsbehandling, tekstproduksjon 

og kommunikasjon 

 

Forstå og bruke et generelt ordforråd 

knyttet til forskjellig emner 

 

Uttrykke seg med flyt og sammenheng 

tilpasset formål og situasjon 

 

Innlede, holde i gang og avslutte samtaler 

om forskjellige emner ved å still spørsmål 

og følge opp innspill 

 

 Uttrykke meninger om verdier 
og kjønnsroller 

 Snakke om aktuelle saker som; 
likhet og utdanning 

 Lage en kampanjeplakat og ha et 
innlegg om en viktig sak 

 Skrive en 5-avsnittstekst/ 
filmmelding 

 Vite hva tekstbindere er, og 
bruke dem i egen 
tekstproduksjon 

Kjenne til og bruke verbfraser 

Fortelling (parable) 

Utdrag roman 

Skuespill  

Kampanje  

 

LYTTE 

Sangtekst 

Tale  

 

MUNTLIG 

Rollespill  

Fortelle en historie 

Uttale ord med /d3/ og /g/ 

Innlegg om et viktig tema 

 

SKRIFTLIG 

5- avsnittstekst 

Filmmelding  

Brev  

Kampanjetekst  

 

DIGITAL 

Lage plakat i Publisher 

 

SPRÅKLÆRING 

Adverb 

Ubestemt pronomen 

Ing-form av verb 

Uttrykk 

Relativ pronomen 

SKRIFTLIG 

Filmmelding/5- avsnittstekst 

 

MUNTLIG 

Innlegg om viktg tema 

  

  

9 - 14 
Stars and 

Stripes  

 

Gjøre rede for trekk ved historie og 

geografi I USA 

 

Beskrive og reflektere over 

situasjonen til urfolk i 

engelskspråklige land 

ELEVEN SKAL KUNNE: 

- Kjenne til og snakke om viktige 
hendelser i amerikansk historie 
fra ca. 1800- 1900 

o Immigrasjon 

LESE 

Sangtekst  

Faktatekst 

Dikt 

Nyhetsartikkel 

Brev 

MULIGE 

VURDERINGSPUNKTER 

 

Kapittelprøve 5 

 

SKRIFTLIG 
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Drøfte levesett og omgangsformer i 

USA og Norge 

 

Drøfte ulike typer engelskspråklige 

litterære tekster fra engelskspråklige 

land 

 

Samtale om og formidle aktuelle 

faglige emner 

o Slaveriet 
o Industrialiseringen  

 Skrive brev og dagbok 

 Skrive tekst hvor du 
sammenligner 

 Skrive nyhetsartikkel 

 Kjenne til og bruke mengdeord 
(bestemmerord/determinativer) 

 Uttale /s/ og /z/ riktig 
Setningsanalyse – subjekt, verbal 

og objekt 

Utdrag roman 

 

LYTTE 

Sang 

Intervju  

 

MUNTLIG 

Uttale /s/ og /z/ 

Rollespill 

Intervju 

Presentasjon 

Nyhetssending 

Zip zap zop game 

 

SKRIFTLIG 

Brev 

Tekst som sammenligner   

Dagbok 

 

DIGITAL 

Infomasjonsinnhenting  

 

REGNE 

Prosent 

Kakediagram  

 

SPRÅKLÆRING 

Stor frambokstav 

Mengdeord 

Setningsanalyse 

Verb fraser 

Uttale sc og ss  

 

 

Tekst med sammenligning 

Brev 

 

MUNTLIG 

Nyhetssending 

Presentasjon 

  

  

   

16 - 20 
Healthy and 

Happy 

 

Drøfte ulike typer engelskspråklige 

litterære tekster fra engelskspråklig 

land 

 

Samtale om og formidle aktuelle 

faglige emner 

ELEVEN SKAL KUNNE:  

 Snakke om helse (velvære) og 
miljø 

 Skrive om litteratur 

 Gi instruksjoner og råd 

 Kjenne til og bruke verbtidene 
imperativ og conditional 

LESE 

Uttdrag novelle 

Vitser 

Dikt 

Novelle 

 

LYTTE 

Samtale  

 

MULIGE 

VURDERINGSPUNKTER 

 

Kapittelprøve 6 

 

SKRIFTLIG 

Tekstanalyse/ 

handlingsreferat 
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 Kjenne til og bruke ord som 
uttrykker rekkefølge 

 Idiomer og faste uttrykk (phrasal 
verbs) 

 

MUNTLIG 

Rollespill 

Gi instruksjoner og råd 

 

SKRIFTLIG 

Blurb 

Oppskrifter 

Dagbok 

Skrive om en novelle 

Handlingsreferat 

 

DIGITAL 

Infomasjonsinnhenting  

 

REGNE 

Gallons vs. liter 

Pound vs. kilo 

Oppskrift  

 

SPRÅKLÆRING 

Ord som uttrykker rekkefølge 

The conditional «if» 

Imperative 

Idiomer  

 

 

MUNTLIG 

Instruksjon/oppskrift: 

hvordan lage…. 

Presentasjon  

 

      

    

 
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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