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Tittel: Looking to the Future (2007) – Engelsk 10. trinn 
 

Kort beskrivelse: 
 
Judy talks to Mr. Kirby, the student counselor at her school, about her plans and dreams for the 
future. They discuss both education, work and travel.  
 
Words you might be wondering about: 
ursue = forfølge  
Significant =betydelig 
Inherit = arve 
 
Oppgaver for samtale om innholdet /diskusjon rundt tema eller hendelser i teksten/refleksjon 
over tema 

1. Do you think it is important to have made plans for the future at this point of your life? 
Why/ why not? 

2. Do you have any dreams for the future that you think you will pursue?  Tell the group about 
a dream that you might pursue.  

3. Judy is asked about what she sees herself doing in ten years.  What do you think you will be 
doing ten years ahead?  

4. What is the most important to you when you are going to choose a profession? 
5. Judy hopes that she will have a significant income in the future. How important is income 

when you will choose a profession? Give reasons for your answer.  

Kompetansemål:  

Språklæring  
 

• bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i 
engelsk 

Muntlig kommunikasjon  
 

• velge og bruke ulike lytte- og talestrategier tilpasset formålet  
• forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner 
• forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner 
• uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon 
• uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner 
• innlede, holde i gang og avslutte samtaler om forskjellige emner ved å stille spørsmål og 

følge opp innspill 
Kultur, samfunn og litteratur  
 

• drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og 
Norge 

• samtale om og formidle aktuelle og faglige emner 
 


