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 Lærer:____LG_______ Fag:___Engelsk 9. klasse_________ 
 

• Eleverne vil løbende fremlægge/fremvise selvvalgte emner for klassen, som minimum en gang om måneden, for at øge sikkerheden af mundtligheden.  
• Det forventes, at eleverne har computer og høretelefoner med til hver engelsktime, da vi skal bruge netportaler hver dag. 

Uge Emne Mål Materialer 

33-34 Introduktion til den mundtlige og 

skriftlige prøveform.  

Eleven kan udtrykke sig skriftligt afpasset 
hensigt, modtager og situation i længere 
sammenhængende tekster 

 
Eleven kan anvende et rimelig præcist og 
nuanceret ordforråd 
 
Eleven kan stave med hjælpemidler og 
sætte tegn 

Skriftlige prøveoplæg fra 

www.webproevertilengelsk.dk og 

tidligere outines fra den mundtlige 
prøve.  

35-39 England Eleven kan agere i spontane internationale 
kulturmøder  
 
Eleven har viden om sproglige regler, 
normer og værdier i forskellige kulturer og 
samfund  
 
Eleven kan forstå centrale synspunkter i 
autentiske tekster  
 

Eleven har viden om hjælpemidler til 
læsning af tekster 
 
Eleven kan give detaljerede fremstillinger 

Gennem bogen From “Destination 
England” med fokus på  

 

-The British Parliament 
-The Monarchy  
-Schools  
-Working England  
 
The article “Slum tourism”      

  
        

Film:“The Kings Speech.” 

Efter 9. klasse skal eleverne være i stand til at:  

• Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk 

• Eleven kan forstå og skrive længere, sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk 

• Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold 

 

http://www.webproevertilengelsk.dk/
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 af fakta og synspunkter 
Eleven har viden om samspil mellem 
sproglige og kulturelle normer i 
engelsksproglig kommunikation 
 
Eleven kan indgå i spontane samtaler om 
forskellige emner i et sprog, der passer til 
situationen 

 
Selvvalgt emne om GB fremlægges 
bla. På klassen.  

40-41 Praktik og brobygning   

42 Efterårsferie   

43 Grammatik og skriftlighedsfokus Eleven kan skrive med rimelig sproglig 
præcision  
 
Eleven har viden om funktionel grammatik 
 
Eleven kan give og modtage respons i det 
skriftlige arbejde 

Via grammatip 

44 Terminsprøver   

45-48 World of Sports Eleven kan forstå hovedindholdet af 
autentiske tekster om samfundsrelaterede 
emner. 
 
Eleven kan deltage aktivt i en uforberedt 
samtale 
 
Eleven kan støtte andre i deres brug af 
strategier til løsning af 
kommunikationsproblemer 
 
Eleven kan tilpasse en sproglig 
fremlæggelse efter formål og modtager 
 
Eleven kan vurdere engelsksprogede 
tekster i forhold til genre og sprogbrug 
 
Eleven har viden om planlægning og 
revision af mundtlige fremlæggelser 

Gennem følgende artikler, 

opslagsværker, film, og tekster, vil vi 

arbejde med nedenstående 

sportsgrene: 

• “Rugby world Cup 2003”  

• ”History of Soccer”.  

  

• ”Fatal1ty: A pro gamer” 

• Armstrong: "Impossible to win 

Tour de France without 

doping" 

• Video clip from Haka - New 

Zealand v France - Rugby 

World Cup Final 2011  
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Eleven kan anvende engelsk som 
internationalt kommunikationsmiddel i 
forskellige situationer 

• Film: “Bend it like Beckham” 

from 2002. 

 

Eleverne giver hinanden respons på 

bl.a. fremlæggelser og stile.  

49 Emneuge/Fagdage   

50-51 Skriftlighedsfokus Eleven kan skrive med rimelig sproglig 
præcision  
 
Eleven har viden om funktionel grammatik 
 
Eleven kan give og modtage respons i det 
skriftlige arbejde 

 

52-1    Juleferie   

2-3 Projektopgave og fremlæggelse 

heraf 

   

4-5 Østrig   

6 Minorities Eleven har viden om nuancering af 
ordforråd 
 
Eleven har viden om kriterier til vurdering 
af tekster 
 
Eleven har viden om gambitter til 
emneskift og til at tage og fastholde ordet 
 
Eleven har viden om kombination af 
teknikker til lytning 
 
Eleven har viden om modeltekster 
 
Eleven har viden om enkle retoriske og 

argumentative virkemidler på engelsk 
 
Eleven kan forstå varianter af engelsk fra 
forskellige autentiske situationer 
 
Eleven har viden om høflighedsstrategier 

Ud fra følgende artikler, tekster, film, 

musik og musikvideoer, vil vi arbejde 

med emnet.  

• “Amish diary part 1” 

  

• Take Me to Church Lyrics 

(Hozier) 

• ”If You Kiss a Boy” 

• “Land of the Free” 

• ”Illegal Immigration”  

• ”Native Americans”  

• “YMCA” Village People.  

Native Americans. “We’re still here”. 
Documentary from 2012. 
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Eleven har viden om regionale og sociale 
varianter af engelsk 

7 Vinterferie   

8-9 Minorities Eleven har viden om nuancering af 
ordforråd 
 
Eleven har viden om kriterier til vurdering 
af tekster 
 

Eleven har viden om gambitter til 
emneskift og til at tage og fastholde ordet 
 
Eleven har viden om kombination af 
teknikker til lytning 
 
Eleven har viden om modeltekster 
 
Eleven har viden om enkle retoriske og 
argumentative virkemidler på engelsk 
 
Eleven kan forstå varianter af engelsk fra 
forskellige autentiske situationer 
 
Eleven har viden om høflighedsstrategier 
 
Eleven har viden om regionale og sociale 
varianter af engelsk 

Ud fra følgende artikler, tekster, film, 

musik og musikvideoer, vil vi arbejde 

med emnet.  

• “Amish diary part 1” 

  

• Take Me to Church Lyrics 

(Hozier) 

• ”If You Kiss a Boy” 

• “Land of the Free” 

• ”Illegal Immigration”  

• ”Native Americans”  

• “YMCA” Village People.  

Native Americans. “We’re still here”. 
Documentary from 2012. 
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 10-14 Violence in the world Eleven har viden om teknikker til at give 
sammenhængende fremstillinger 
 
Eleven har viden om teknikker til at 
opdage andres kommunikative problemer   
 
Eleven har viden om kriterier til valg af 
sprog og indhold 
 
Eleven har viden om varianter af engelsk 
på verdensplan 
 
Eleven kan kommunikere om egne og 
andres kulturmøder 
 
Eleven har viden om potentielle 
konfliktpunkter i kulturmøder 
 
Eleven kan forklare enkle forskelle på 
sproglige varianter i det engelske sprog 
 
Eleven kan anvende mindre hyppige ord 
og kollokationer 

Ud fra følgende artikler, tekster, film, 

musik og musikvideoer, vil vi arbejde 

med emnet.  

 

Columbine High School  
Emergency 911 – during the 
Columbine school shooting  
The Right to Bear Arms  
American Voices – The Carry and 
Conceal Law  
 
For or against the death penalty  
 
“Football Hooliganism” 

 
“Football Fight Club - BBC 
documentary” from CFU 

15 Emneuge   

16 Påskeferie   

17 Skriftlighedsfokus, hvis vi trækker 
skriftlig engelsk. Ellers grammatikuge  

Eleven kan anvende modeltekster i 
arbejdet med egne tekster 
 
Eleven har viden om stavning og 
tegnsætning på engelsk 
 
Eleven har viden om responsmetoder og 
enkle notatteknikker 

Via grammatip og skriftlige øvelser på 
www.webproevertilengelsk.dk  

18-19  Skriftlige prøver   

20-26 Mundtlige prøver og forberedelse heraf   

 

http://www.webproevertilengelsk.dk/

