
 Årsplan Engelsk fordypning  

  Årstrinn: 9.  

  Lærer(e): Synnøve Kopperud  
 Akersveien 4, 0177 OSLO 
 Tlf:               23 29 25 00   

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering 

Mål for opplæringen er at 

eleven skal kunne: 
     

Hovedtema: “Utforsking av 

språk og tekster” og “Tekst og 

mening”  

Hele året  Engelsk litteratur  Ulike litterære tekster Bokrapport, muntlig 

fremlegg  

Tilbakemelding med og 

uten karakter. 

Egenvurdering  

Presentere forskjeller mellom 

ulike varianter av engelsk.  

 

Lese og presentere et utvalg 

skjønnlitteratur og sakprosa. 

August/ 

september  

Fremtid og drømmer.  Kap. 9 i «On the move 

2» «Living life to the 

full» 

Arbeid med tekster   Gloseprøve 

Presentere ordspråk og 

billedlige uttrykk på engelsk og 

sammenligne med norsk. 

Oktober  USA Kap. 16 i «On the 

move 2»  

«Lets go to the USA» 

Sammenligne engelsk 

fra Storbritannia med 

amerikansk engelsk. 

Finne likheter og 

ulikheter.  

Arbeid med tekster.  

Gloseprøver. 

Formell/ uformell 

vurdering.  

Sammenligne ord og 

grammatiske former i skriftlig 

og muntlig engelsk i språkbruk.  

 

Formidle medieoppslag fra 

selvvalgte engelskspråklige 

November  Kommunikasjon  Kap. 11 i «On the 

move 2». 

«Communication». 

Magasiner, aviser og 

TV. Bibliotek og ulike 

Arbeid med oppgaver 

og tekster.  

Grammatikkprøve  



medier og lage egne oppslag.  TV- kanaler.  

Eksperimentere med enkle 

oversettelse mellom norsk og 

engelsk. Skriftlig og muntlig  

Desember Helligdager over hele 

verden 

Kap. 12 i «On the 

move 2». «Days to 

remember» 

Muntlige øvelser. 

Arbeid med oppgaver 

og tekst.  

Muntlig vurdering/ 

Uformell vurdering.  

Identifisere kjennetegn med 

ulike teksttyper og bruke disse i 

egen tekstproduksjon.  

 

Formidle egne opplevelser av 

musikk og filmer eller teater til 

andre.  

Januar  Film, musikk og TV Kap. 13 i «On the 

move 2» «Lets go to 

the movies». Film.  

Film. Sjangerlære Formell skriftlig/ 

uformell muntlig 

vurdering. 

Eksperimentere med ulike 

skriftlige og muntlige 

uttrykksformer i ulike sjangere.  

 

Framføre et program.  

Februar/ 

mars 

Overtro og mysterier Kap. 14 «On the move 

2». «It makes you 

wonder».  

Samarbeid og 

prosjekt. Læreboka. 

Muntlig vurdering.  

Utforske og vurdere hvordan 

digitale medier påvirker og 

endrer språk og 

kommunikasjon.  

April Støtte og 

frivillighetsarbeid 

Kap. 15 «On the move 

2».  

«Helping hands».  

Lærerboka. Div. 

litteratur 

Uformell vurdering.  

Dokumentere og vurdere egen 

utvikling i arbeid med utforsking 

av språk og tekst.  

Mai/ juni Hobbier og rekorder Kap. 10 «On the move 

2». «The things 

people do».  

  

 

Skjema B 

Elevmedvirkning i planarbeidet Individuelle/differensierte opplegg 
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