
Årsplan for engelsk, 9. klasse, 2022-2023 
 
Der tages forbehold for eventuelle ændringer. 
Der arbejdes løbende med grammatik – både implicit og eksplicit. 
 
Uge  
  

Emne Materiale Faglige mål  Evaluering  

 33-40  
Heroes 
 
Grammar focus; 
Nouns 
 

 
Engelsk.gyldendal.dk  

• About Heroes  
• Historical 

heroes  
• Potluck heroes  
• Fictional heroes  
• Heroes from 

songs 
 
Film: King Arthur 
 

  
• Eleven kan indgå i 

spontane samtaler om 
forskellige emner i et 
sprog, der passer til 
situationen.  

• Eleven kan anvende 
mindre hyppige ord og 
kollokationer.  

• sprogbrug.  
• Eleven kan forstå centrale 

synspunkter i autentiske 
tekster.  
 

  
Klassesamtale 
Skriftlig opgave 
Fremlæggelser 

 

41  Praktik  
42  efterårsferie  
43 - 48 War on Terror 

 
Culture: Ireland 
 
Grammar focus; 
verbs 

Engelsk.gyldendal.dk  
• War on terror  

(Blue Cat)  

• Eleven kan deltage aktivt i 
en uforberedt samtale. 

• Eleven kan give 
detaljerede fremstillinger 
af fakta og synspunkter. 

• Eleven har viden om 
teknikker til at give 
sammenhængende 
fremstillinger. 

• Eleven kan tilpasse en 
sproglig fremlæggelse 
efter formål og modtager. 
  

Mundtlig samtale 
Artikel om terror 

49-50 projektopgave       
Uge 51-52  Juleferie    



 
Uge 1-5 

 
Youth, love and 
identity 
 
Grammar focus; 
Adverbs and 
conjuctions 

 
Engelsk.gyldendal.dk  

• First love 
Blue cat 

• Does love 
conquer all? 

Film: … 

• Eleven kan vælge 
kommunikationsstrategier 
i relation til egne 
kommunikative problemer. 

• Eleven har viden om 
forskellige 
kommunikationsstrategiers 
fordele. 

• Eleven kan give og 
modtage respons i det 
skriftlige arbejde. 

• Eleven har viden om 
responsmetoder og enkle 
notatteknikker. 

 

 
Essay 
(med elev-feedback) 

6  Emneuge  
7  vinterferie  
8-13   

Entering another 
culture 
  

 
Engelsk.gyldendal.dk  

• Entering another 
culture 

• Documentary  

• Eleven kan deltage aktivt i 
en uforberedt samtale. 

• Eleven har viden om 
gambitter til emneskift og 
til at tage og fastholde 
ordet. 

• Eleven kan give 
detaljerede fremstillinger 
af fakta og synspunkter. 

• Eleven har viden om 
teknikker til at give 
sammenhængende 
fremstillinger. 

• Eleven kan kommunikere 
om egne og andres 
kulturmøder. 

• Eleven har viden om 
potentielle konfliktpunkter 
i kulturmøder.  

 Brev  

14-18  Forberedelse på 
elevernes outline  

outline  • Eleven kan give 
sammenhængende 
fremstillinger på basis af 
indhentede informationer. 

• Eleven har viden om at 
søge og strukturere 
information. 

• Eleven kan give 
detaljerede fremstillinger 
af fakta og synspunkter. 

• Eleven kan vælge 
kommunikationsstrategier 
i relation til egne 
kommunikative problemer. 

Endelig disposition  



• Eleven har viden om 
forskellige 
kommunikationsstrategiers 
fordele.  

 


