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Lærer:	Clare	Walker-Pedersen														
	
Bogsystem: Pit Stop # 8, Grammar Time Student Book Level 5 
	
Model for årsplan: Grundlaget for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af engelsk i 9. klasse er de 
mål og trinmål, som er beskrevet i ”Fælles mål – Engelsk”. De kan læses i sin helhed på: www.uvm.dk. Jeg 
forbeholder mig retten til at ændre i årsplanen. 
Clare W.P. 
	
 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 
August til oktober 
 
Fame 
 
 
A star is born 
Who’s is who? 
Running for fame 
The Randolph Academy 
15 Minutes of Fame 
A Footballer’s Rise to 
Fame 
The Flip Side of the 
Coin 
 
 
 
 
Nationaltest 
 
 
Grammatik 
Vi har hele året  fokus 
på: 
 
Past tense, present tense, 
future, modals, 
conditionals, adjectives, 
adverbs, infinitive, 
prepositions.  

 
Deltage uforberedt i 
samtaler om kendte emner. 
Læse, forstå og referere 
hovedindholdet af skrevne 
tekster i dagligdagssprog. 
Lave et realityskuespil. 
Beskrive genren. 
Skrive digte. 
Se uddrag fra Britain’s Got 
Talent! 
 
 
 
 
 
Have fokus på grammatik 
 
 

Grammartime 5  
Units 1-5 

 
Læse og analysere en tekst. 
Gennemføre en aktivitet individuelt og i pararbejde. 
Uddrage og anvende informationer fra forskellige medier 
og kilder indenfor emnet. 
Have fokus på fremlæggelser foran klassen. 
Udvide ordforråd om emnet FAME 
 
Den daglige undervisning foregår på engelsk og indeholder 
forskellige tekstformer. Eleverne lærer at udtrykke sig og 
reflektere over teksterne. 
At genkende, øve og anvende grammatik i følgende 
områder: bøjning af regelmæssige/uregel-mæssige verber i 
nutid, datid og før nutid, forholdsord, bisætninger/hoved-
sætninger, sammensatte verber, ejestedord og modalverber.  
 
Arbejdet med grammatik og sprog er præget af mange 
gentagelser året igennem. 
 
 
 

 

Oktober til december 
 
FSA Test 
 
 
Brain Power 
 
Your Amazing Brain 
 

 
 
Prøve i engelske 
færdigheder, lytte, skrive og 
grammatik. 
 
Lytte til og forstå tekstens 
indhold. 

 
 
Arbejde med de forskellige grammatiske og sproglige 
områder.  
 

Evaluering sker fortløbende gennem undervisningstid i 
form af fremstilling af forskellige tekstformer, 
tekstarbejde, mundtlige/ skriftlige præsentationer og 
lektier generelt. 
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What kind of smart? 
If Brian Thomson’s 
Brain could talk to his 
mind (and Body!) 
 
Reading: The Curious 
Incident of the Dog in 
the Night. 
 
Grammartime 5 

Forklare og diskutere 
metaforer, problemer og 
regler. 
Læse højt og øve udtale. 
Lave en plakat med ”Your 
Future”. 
 
 
Fordybelseslæsning. 
Diskutere bogens handling. 
Autisme.  
Units 6-10 
 
 
 
 

Januar til marts 
 
Roman af John Green 
”The Fault in Our Stars” 
 
 
 
The Outsiders 
The Movie ”The 
Outsiders” 
 
 
 
Eleverne skal lave en 
disposition om emnerne: 
 
Fear Factor 
I am Fear 
Three Wishes 
It Gives me the Creeps! 
Hippopotomonstro-
what? 
Footsteps in the Night 
 
 
 
Grammartime 5 

 
 
Forbinde teksten til eget liv. 
 
Gruppearbejde om emnerne 
i bogen. 
Fremlæggelser. 
 
Forstå filmens budskab. 
Give udtryk for egen 
mening. 
 
 
 
Disposition som 
forberedelse til 9. klasse 
eksamen. Brainstorm on a 
plot. 
Mundtlige fremlæggelser. 
Diskutere tekstformer, digte, 
billeder, breve. 
Genfortælle en historie 
Finde informationer over 
internettet. 
 
 
Units 11-14   

 
 
 
 
 
 
 
For at opnå de faglige og pædagogiske mål bruges 
emnearbejde, film og internet i undervisningen. 
 
 

Forberedelse til prøven i 9. klasse. 

Cyber Me 
On the Internet 
All about My Avatar 
The Internet Rescue 
Camp 
Cyber Control 
Stormbreaker 
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April til juni 
Grammartime 5 
Skotlandsprojekt 

 
Units 15-18 
Destination Scotland. 
Forberedelse til turen efter 
sommerferien. 
Fælles fremlæggelser. 

 
 
Dele fakta med klassen. 
 

 
 

  

   

   

 
 

  

   

   

 
 
Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 
 


