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Lærer: Jonas Schouby Jørgensen 

Bogsystem: Pitstop 6  

 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål (udvalgte) 

Uge 33– 52 

 

Pit Stop 6: 

Food 

Sports  

December 

 

Undervisningen 

suppleres af 

grammatikbogen 

Grammartime 3. 

 

 

Julefilm: Charles 

Dickens Klassiker: A 

Christmas Carol. 

 

Aktiviteterne tilgodeser 

diverse arbejdsformer. Det 

være sig individuelt arbejde, 

pararbejde, og 

gruppearbejde.  

Under hvert emne arbejder 

vi med læse-, lytte-, skrive-, 

og taleøvelser. Desuden 

inddrager vi det visuelle 

element og arbejder ud fra 

billeder og små filmklip fra 

bl.a. Youtube relevante for 

nærværende emne. Vi 

arbejder desuden løbende 

med grammatik og selvvalgt 

litteratur, der passer til 

elevens individuelle niveau 

gennem året. 

 

Skriftlig individuel 

fremstilling med formål af 

evaluerende karakter.  

 

Arbejde med tekster, 

billeder, film og sange om 

emnet Food. Eleverne skal 

deltage uforberedt i samtaler 

om kendte emner. 

Læse, forstå og referere 

hovedindholdet af skrevne 

tekster i dagligdags sprog. 

 

Arbejde med tekster, 

billeder, film og sange under 

emnet Sports. Eleverne skal 

øve sig i at lytte til og forstå 

tekstens indhold. Eleverne 

skal under dette emne lave et 

sportsinterview i par og 

præsentere det for klassen 

 

Eleverne skal arbejde med 

tekster, billeder, film og 

sange under emnet 

Christmas. De skal lytte til 

og forstå tekstens indhold.  

At kunne forstå hovedindhold og specifik information af 

talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen 

 

At kunne drage sammenligninger mellem engelsksprogede 

kulturer og egen kultur. 

 

At kunne forstå og udføre centrale sproghandlinger i 

udvalgte situationer. 

 

At kunne forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om 

centrale emner fra hverdagen 

 

At kunne anvende elektroniske medier til kommunikation 

og informationssøgning  

 

At kunne forstå skrevne tekster, herunder skønlitterære og 

enkle sagprosatekster eventuelt med støtte i lyd- og 

billedmedier 

 

At kunne fremlægge et forberedt emne, fx i form af lyd- og 

billedmedieproduktion eller rollespil  

 

At kunne tale og skrive engelsk, således at centrale 

grammatiske regler om især ordklasser, ental og flertal 

og tidsangivelse ved hjælp af verbernes former følges 
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Forklare og diskutere 

metaforer og regler. 

Læse højt og øve udtale. 

Skrive et digt om julen. 

 

Uge 1 – 26 

 

Pitstop 6 

Magic 

Clothes 

Space  

Heroes 

 

 

Undervisningen 

suppleres af 

grammatikbogen 

Grammar time 3. 

 

Undervisningen 

suppleres af selvvalgt 

litteratur og klassikeren 

Alice In Wonderland. 

 

Arbejde med tekster, 

billeder, film og sange under 

emner som Magic og 

Clothes. Eleverne skal lytte 

til og forstå tekstens indhold. 

De skal lave en debat, læse 

højt og øve udtale og i at 

genfortælle en historie. 

 

Arbejde med tekster, 

billeder, film og sange under 

emnet Space. Vi skal arbejde 

tværfagligt med geografi og 

biologi og se udvalgte afsnit 

af dokumentaren Cosmos. 

Eleverne skal desuden 

arbejde med den interaktive 

hjemmside 

www.scaleoftheuniverse2., 

der forsøger at illustrere 

hvor stort rummet er. 

 

I årets sidste emne Heroes 

skal vi arbejde med tekster, 

billeder, film og sange om 

helte. Eleverne skal skrive 

en jobansøgning til et helte-

firma, og beskrive lige netop 

deres kvalifikationer som 

helt. Efterfølgende skal de i 

par til jobsamtale og lave et 

jobinterview. 

 

At kunne tale med om ungdomskulturer i engelsktalende 

lande, først og fremmest på baggrund af arbejdet med 

musiktekster, blade, film, tv og internettet 

 

At kunne anvende et centralt ordforråd inden for udvalgte 

emner  

 

At kunne vælge arbejdsform, herunder praktiske og 

kreative arbejdsformer i forhold til den foreliggende 

aktivitet eller opgave 

 

 

Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 

 

http://www.scaleoftheuniverse2/

