
 
 

7. St. St. Blicher 

 

Årsplan 2019 – 2020   (Engelsk GS) 

 

Tid og fagligt 

område 

Aktivitet Læringsmål (udvalgte) 

Uge 33-35 

Læse Number the 

stars 

Literature circle læsning af Number the stars af 

Lois Lowry. 

At kunne anvende gættestrategier under 

læsning 

Have viden om strategier til at gennemføre 

læseopgaver. 

Uge 36– 38 

 

Pit Stop 7:  

Animals Hit The 

Headlines 

 

 

Hovedværk: 

3. sep 

Unexpected twist 

. 

 

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.  

 

Arbejde med tekster, billeder, film og sange om 

emnet Animals. Eleverne skal selv søge 

information omkring emnet og præsentere det 

for klassen. 

Læse, forstå og referere hovedindholdet af 

skrevne tekster i dagligdagssprog. 

Eleverne skal øve sig i at lytte til og forstå 

teksternes indhold. 

Forklare og diskutere metaforer og regler. Læse 

højt og øve udtale. 

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 hovedindholdet af lyd- og 

billedmedier om centrale emner fra hverdagen 

 

 

 

Uge 39-41 

 

Pit Stop 7: 

Footprints of the 

English 

 

Arbejde med tekster, billeder, film og sange 

under emnet, der handler om Britisk kolonisme. 

Emnet ligger i høj grad op til, at eleverne skal 

arbejde med kultur- og samfundsforhold, 

herunder forholde sig kritisk og debatorienteret 

til kolonisme.      

 

Læse, forstå og referere hovedindholdet af 

skrevne tekster i dagligdagssprog. 

 

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  

Uge 42 

Efterårsferie  

  

Uge 43-46 

Hovedværk  

12. november 

Smile, shut up and 

look pretty! 

Pit Stop 7: 

Grrlz 

Arbejde med tekster, billeder, film og sange 

under emnet, der handler om emnet Grrlz. 

Læse og fordybe sig i hovedværket Smile, shut 

up and look pretty! 

Læse, forstå og referere hovedindholdet af 

skrevne tekster i dagligdagssprog. 

 

 

Have viden om læsestrategier i forhold til 

læseformål 

Uge 47-51 

National test: 

Tirsdag den 3.12 

Sprog og sprogbrug 

Pit Stop 7: 

Ladz 

Arbejde med tekster, billeder, film og sange 

under emnet, der handler om emnet Ladz. 

Læse, forstå og referere hovedindholdet af 

skrevne tekster i dagligdagssprog. 

 

 

At kunne tale med om ungdomskulturer i 

engelsktalende lande, først og fremmest på 

baggrund af arbejdet med musiktekster, blade, 

film, tv og internettet 
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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 vil også arbejde på disse portaler:  www.Grammatip.com, www.roadtogrammar.com, www.inenglishplease.dk. 

Vi arbejder desuden løbende med grammatik og engelsk litteratur gennem året. 

 

 

Med forbehold for rettelser.  

 

Uge 2-4 

Hovedværk: 

Billy Elliot 

Se og læse Billy Elliot. 

Literature circle. 

Have viden om læsestrategier i forhold til 

læseformål.  

Kunne perspektivere og sammenligne den 

med filmen. 

Uge 5-6 

Pit Stop 7: 

Whodunit? 

Arbejde med tekster, billeder, film og sange 

under emnet Whodunit?   

Læse, forstå og referere hovedindholdet af 

skrevne tekster i dagligdagssprog. 

 

 

At kunne forstå og udføre centrale 

sproghandlinger i udvalgte situationer. 

 

 

Uge 7 

Vinterferie. 

  

Uge  8-11 

LONDON 

Læse Destination London som forberedelse – 

fabrikere en London avis. 

Kunne skrive enkle informerende tekster. 

Have viden om sprogbrug i enkle 

informerende tekster. 

Kunne skrive forståeligt og sammenhængende 

på engelsk. 

Have viden om tekstopbygning og 

afsnitsinddeling 

 

Uge 12 

Klassen er i 

London. 

  

Uge 13-14 & 16 

Pit Stop 7: 

Whodunit? 

Arbejde med tekster, billeder, film og sange 

under emnet Whodunit?   

Læse, forstå og referere hovedindholdet af 

skrevne tekster i dagligdagssprog. 

 

At kunne forstå og udføre centrale 

sproghandlinger i udvalgte situationer. 

 

 

Uge 17-25 

Pit Stop 7: 

The Mighty 

Mississippi 

Arbejde med tekster, billeder, film og sange 

under emnet, der handler om The Mighty 

Mississippi. 

At kunne drage sammenligninger mellem 

engelsksprogede kulturer og egen kultur. 

 

Uge 26 

Årsprøver og 

afslutning 

  

http://www.grammartip.com/
http://www.inenglishplease.dk/

