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Lærer: Clare Walker-Pedersen              
 
Bogsystem: Pit Stop # 9  
 
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 
 
Uddannelses tur til 
Skotland 
 
 
Coming of Age 
 
 
Dicing with Death  
on SA Trains by  
Franz Kruger, BBC  
News,  
Johannesburg 
  
Poem: If by Rudyard  
Kipling 
 
Law and Order 
 
Let Him Have It,  
Chris!  
Drop the Weapons,  
poster   
 
Oktober til december 
 
Novel by William 
Golding  ”The Lord of 
The Flies” 
 
Rights 
 
School Airbrushes  
Pupil´s Pink Hair:  
 
 
Children Have  
Rights too!- UNICEF  
 
The Stolen  

Gennem det daglige arbejde 
vil eleverne komme omkring 
såvel det mundtlige som 
skriftlige udtryk, læsning og 
grammatik. Klassen vil få 
ca. 4 stile for i løbet af 
skoleåret, hvoraf den ene er 
en del af terminsprøven. 
 
Undervisningen vil 
hovedsageligt struktureres 
som en samtale på 
klasseniveau, hvor 
udgangspunktet vil være et 
bestemt tema. Der vil være 
mulighed at arbejde arbejde 
individuelt, to og to, og i 
grupper. 
 
Sideløbende med 
temaarbejdet vil der 
ugentligt blive arbejdet med 
grammatik. 
 
 

• forstå hovedindhold 
og specifik 
information inden 
for forskellige 
genrer af talt 
engelsk om en 
række udvalgte 
emner af personlig, 
kulturel og 
samfundsmæssig 
relevans 

• forstå hovedindhold 
og specifik 
information af lyd- 
og billedmedier, 
der også omfatter 

Formålet med undervisningen i engelsk er at eleverne 
tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og 
færdigheder, således at de kan anvende engelsk som 
kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler 
bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i 
det engelske sprogs globale rolle. 
 
Undervisningen skal gennem varierende arbejdsmetoder, 
brug af IT, tværfagligt samarbejde og internationale 
kontakter skabe rammer for oplevelse, fordybelse og 
virkelyst. Herved skal undervisningen bidrage til, at 
eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og 
kultur til fremme af deres alsidige udvikling. 
 
Undervisningen inddrager emner, der belyser, hvordan 
mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, 
så eleverne kan blive fortrolige med egen kultur i samspil 
med andre kulturer. Herigennem får eleverne mulighed for 
at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellige 
kulturel baggrund og forberede sig til et liv i et globalt 
samfund. 
 
Undervisningen vil have fokus på forberedelse til både den 
mundtlige obligatoriske prøve samt den eventuelle skriftlige 
prøve – begge til sommer.  
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Generation:  
 
In Texas School,  
Teachers carry  
Books and Guns 
 
Imagine- Lyrics by  
John Lennon:  
 
FSA Test: 
Terminsprøver 
 
Januar til marts 
 
 
FSA Test: 
Terminsprøver 
 
Rights 
Roman af Todd Strasser 
”The Wave” 
 
Relationships 
Juno 
 
Valg af emne og kilder. 
Udarbejdelse af 
disposition og 
forberedelse af 
redegørelse. 
 
 
April til maj 
 
Repetition, udarbejdelse 
af outlines og 
mundtlighed øves. 
 

udvalgte regionale 
og sociale varianter 
af talt engelsk 

• forstå skrevne 
tekster inden for 
forskellige genrer 
om en række 
udvalgte emner af 
personlig, kulturel 
og 
samfundsmæssig 
relevans 

• udtrykke sig 
mundtligt med 
rimelig præcision, 
lethed og 
spontanitet afpasset 
udvalgte genrer og 
situationer 

• udtrykke personlige 
erfaringer, redegøre 
for informationer 
og hovedindholdet 
af udvalgte 
teksttyper og 
fremlægge et 
forberedt 
stofområde 

• deltage i samtaler 
og diskussioner om 
udvalgte 
personlige, 
kulturelle og 
samfundsmæssige 
emner i et sprog 
afpasset situationen 

• udtrykke sig 
skriftligt med 
rimelig præcision 
og i et 
sammenhængende 
sprog afpasset 
udvalgte genrer og 
situationer, 
herunder udtrykke 
personlige 
erfaringer, samt 
anvende 
informationer og 
viden inden for 
udvalgte genrer 
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• kommunikere 
mundtligt og 
skriftligt gennem 
digitale medier 

• anvende engelsk 
som et 
internationalt 
kommunikationsmi
ddel. 

 
• anvende et tilstrækkeligt 
og forholdsvis præcist 
ordforråd, herunder 
idiomatiske vendinger inden 
for udvalgte emneområder 
• udtale engelsk på en måde, 
der nærmer sig en af de 
anerkendte indfødte 
udtalevarianter 
• tale og skrive engelsk 
således at centrale 
grammatiske regler følges 
• stave og sætte tegn på 
engelsk så præcist, at 
kommunikationen lykkes 
• anvende centrale regler for 
opbygning af tekster med 
struktur og sammenhæng 
inden for almindeligt 
forekommende genrer 
• anvende centrale 
samtalemønstre, herunder 
turtagning og 
hensigtsmæssige gambitter 
• afpasse udtryksformen i 
rimelig grad efter hensigt, 
modtager, situation og 
genre. 
• vælge lytte- og 
læsestrategier ift. teksttype, 
situation og formål 
• vælge 
kommunikationsstrategier, 
først og fremmest bruge 
omskrivninger, overbegreber 
og synonymer 
• vælge skrivestrategier, 
herunder anvende 
grundlæggende viden om 
skriveprocessens faser 
• være bevidste om egne 
engelsksproglige styrker og 
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svagheder og arbejde med 
disse 
• udnytte de mange 
muligheder, der er for at 
anvende engelsk uden for 
skolen 
• anvende viden om ligheder 
og forskelle mellem engelsk 
og andre sprog 
• vælge arbejdsform, 
herunder praktiske og 
kreative arbejdsformer, ift. 
den foreliggende aktivitet 
eller opgave 
• anvende fagets 
hjælpemidler, herunder 
ordbøger, it-baserede 
ordforrådsprogrammer, 
grammatiske oversigter og 
computerens stave- og 
grammatikkontrol 
hensigtsmæssigt 
• udnytte medierne, herunder 
de elektroniske medier, i 
forbindelse med 
informationssøgning, 
kommunikation, videndeling 
og netværksdannelse 
• anvende forskellige kilder 
på selvstændig og kritisk vis. 
• anvende viden om 
dagligliv, levevilkår, værdier 
og normer hos forskellige 
befolkningsgrupper, primært 
i lande, hvor engelsk 
anvendes som modersmål og 
sekundært i lande, hvor 
engelsk anvendes som 
andetsprog 
• anvende viden om kultur- 
og samfundsforhold i 
arbejdet med engelsk sprog, 
litteratur, sagprosa, lyd- og 
billedmedier samt it 
• kunne drage 
sammenligninger mellem 
egen kultur og andre kulturer 

• anvende viden om 
kultur- og 
samfundsforhold i 
kontakten med 
mennesker, der bruger 
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engelsk som modersmål 
eller som internationalt 
kommunikationsmiddel. 

 
 

  

   

   

   
 

   

   

 
 

  

   

   

 
 

  

   

   

 
 
Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 
 


