
Uge Emne Indhold Evaluering Mål 

Uge 32-33 My summer holidays - Power point  

- Oral presentation 

 

- Power point 

- Brug af ordforråd 

- Mundtlig præsentation 

- Eleven kan med støtte kort tale 

om faktuelle emner 

- Eleven kan kort tale om egne 

oplevelser, ønsker og drømme 

- Eleven har viden om teknikker 

til at variere sin præsentation 

- Eleven kan anvende ord og 

fraser fra hverdagssprog og 
enkeltfagssprog 

 

Uge 34-36 The dreamers 

 

Your dreams 
 

Grammar: Nouns 

 

- Vocabulary/understanding 
- Reading about “The 

dreamers” 
- What are you dreaming 

about? 

- klassesamtale 
- Skriftlig aflevering 

- Eleven kan med støtte kort tale 

om faktuelle emner 

- Eleven kan kort tale om egne 

oplevelser, ønsker og drømme 

- Eleven kan udveksle 

synspunkter om kendte emner 
og situationer 

 

Uge 37-40  

Billy Elliot 

 
Grammar: adjectives 

 

- The movie: Billy Elliot 
- Documentary about Britain 

and mining I the 1980’s 
- Characteristics of main 

characters (focus on 
adjectives) 

 

- Samtale om filmen, 

karaktererne 
- Perspektivering til eget liv 

om det at gå imod 

strømmen (skriftligt) 

- Eleven kan anvende varierede 

teksttyper i forskellige medier 

på engelsk. 

- Eleven kan fortælle om 

kulturelle forskelle og ligheder i 

enkle kulturmøder. 

- Eleven har viden om udvalgte 

kultur- og samfundsgrupper 

 
Uge 43-47  

Gothic tales 

 
Grammar: verbs 

 

 

Reading fiction 

- Count Dracula 

- Dr. Frankenstein 

- Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

 

 

- Skriftlig aflevering 
- Mundtlig samtale om 

emnet 
 

- Eleven kan forstå hovedindhold 

og sammenhæng i forskellige 

teksttyper. 

- Eleven har viden om 

læsestrategier i forhold til 

læseformål. 



Gothic fiction today - Eleven kan skrive forståeligt og 

sammenhængende på engelsk. 

- Eleven har viden om 

tekstopbygning og 

afsnitsinddeling. 

- Eleven kan sammenligne typer 

af fiktive tekster på engelsk. 

- Eleven har viden om enkle 

genretræk ved fiktionstekster. 

 

Uge 48-50  

Christmas in America 
- Traditions 

- Similarities and differences 

between USA, Britain and 

Denmark 

- Christmas movie 

 

- Samtale om ligheder og 

forskelle 
- Genkendelse af læste 

traditioner i film 
 

 

- Eleven kan give eksempler på 

forskelle og ligheder mellem 

kultur- og samfundsforhold i 

eget og engelsksprogede 
områder 

- Eleven kan udveksle 

synspunkter om kendte emner 
og situationer 

-  
Uge 1-5  

Songs 

 

 

- Listening to songs 

Analyzing songs 
- Presenting a song of choice 

 

 

- Brug af ordforråd 

gennemgået i 

undervisningen 
- Præsentation med brug af 

analyseredskaber 
 

- Eleven kan forstå detaljer fra 

tekster inden for kendte emner 
- Eleven kan anvende enkle 

formuleringer på engelsk 

Uge 8-12  

Social media 
 

Grammar: 

 

 

- Different social medias 
- And how they are used 
- Opportunities online 
- Positive negative side 

effects, fx online addiction, 

knowledge, FOMO 

 

- Skriftlig aflevering om 

sociale medier 

- Eleven kan udveksle 

synspunkter om kendte emner 

og situationer 
- Eleven kan indgå i en enkel, 

spontan samtale om kendte 

emner 



 - Elven kan skrive enkle, 

fremsættende og spørgende 

sætninger med engelsk 

ordstilling 
 

Uge 13-14  
Brexit 

 

 

- Facts about brexit 
- Pros and cons 
- Consequences 
- The future 

 

 

- Samtale om brexit 
 

- Eleven kan give eksempler på 

forskelle og ligheder mellem 

kultur- og samfundsforhold i 
eget og engelsksprogede 

områder 
- Eleven kan udveksle enkle, 

forberedte informationer om 

faktuelle emner 

-  
Uge 16-20 Patriots  

 
Grammar: 

 

- Genre work: short films 
- Short film: Patriot 

 

 

- Kendskab til genre 
- Brug af viden om genre i 

arbejdet med kortfilmen 

- Eleven kan anvende varierede 

teksttyper i forskellige medier 

på engelsk. 

- Eleven har viden om 

sammenhæng mellem genre, 

indhold og formål. 

- Eleven kan fortælle om 

kulturelle forskelle og ligheder i 

enkle kulturmøder. 

- Eleven har viden om udvalgte 

kultur- og samfundsgrupper 

 
Uge 21-24 America (USA) 

 
Black lives matter 

 

- General facts about 

America 
- Northern and southern 

states 
- Presentations about 

different states (PP) 
- Green book 

 

- Pp-præsentationer om 

udvalgte stater 

 

- Eleven kan give eksempler på 

forskelle og ligheder mellem 

kultur- og samfundsforhold i 
eget og engelsksprogede 

områder 



 - Eleven kan udveksle enkle, 

forberedte informationer om 

faktuelle emner 
 

Uge 25 Separat program for sidste skoleuge 

NB! Årsplanen er udarbejdet med forbehold for ændringer! 


