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 Tid og fagligt 

område 
Aktivitet Læringsmål (udvalgte) 

Uge 33– 51 
	
Pit Stop 7:  
Animals Hit The 
Headlines 
Footprints of the 
English 
	
Undervisningen 
suppleres af 
grammatikbogen 
Grammar time 4 og 
selvvalgt litteratur 
der matcher elevens 
individuelle niveau 
	
National test: 
Prøve i engelske 
færdigheder, lytte, 
skrive og 
grammatik. 
 

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 engelsk litteratur 
gennem året. 
	
Skriftlig fremstilling af evaluerende karakter. 
	
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 dagligdags sprog. 
	
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.      
 
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 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  
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Uge 1 – 26 
 
Pitstop 7: 
Who dunit? 
The Migthy 
Missipippi 
 
 
Undervisningen 
suppleres af 
grammatikbogen 
Grammar time 4 og 
selvvalgt litteratur 
der matcher elevens 
individuelle niveau 
 
National test: 
Prøve i engelske 
færdigheder, lytte, 
skrive og 
grammatik 
 

Arbejde med tekster, billeder, film og sange 
under emnet who dunnit?  Eleverne skal skrive 
en stil under emnet, hvor vi bl.a. arbejder med 
de forskellige faser i skriftlig produktion, 
herunder brainstorming, kladde, rettearbejde og 
endelig det færdige produkt. 
 
Eleverne introduceres til genren essay. De skal 
forstå hvordan et engelsk essay er bygget op og 
senere hen prøve kræfter med genren i form af 
skriftlig fremstilling.    
	
Arbejde med tekster, billeder, film og sange 
under årets sidste emne the mighty Mississippi.  

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 
	
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 


