Årsplan for engelsk, 8. klasse, 2022-2023
Der tages forbehold for eventuelle ændringer.
Der arbejdes løbende med grammatik – både implicit og eksplicit.
Uge

Emne

Uge
33-40

Youth culture

Materiale

Engelsk.Gyldendal.dk

Grammar focus;
Substantiver

Youth Cultures Past and
Present:
• Culture and
Counterculture
• The Generation Gap
• The 60s and 70s
• The 80s and 90s
• The 2000s and
Today

Faglige mål

•
•
•

•

Film: La La Land
Uge 41 Praktik
Uge 42 efterårsferie
Uge
43-48 Travelling

Engelsk.Gyldendal.dk
• Holidays and
Grammar focus;
vacations
Tegnsætning og
• Returning
sætningskonstruktion
• Country facts: India
Terminsprøver uge
44

•
•

•

•
•

49-50
Uge
51-52

projektopgave
Juleferie

Evaluering

Eleven kan forstå varianter af Klassesamtaler
Skriftlig aflevering
engelsk fra forskellige
autentiske situationer.
Eleven kan anvende mindre
hyppige ord og kollokationer.
Eleven kan udtrykke sig
skriftligt afpasset hensigt,
modtager og situation i
længere sammenhængende
tekster.
Eleven har viden om kriterier
til valg af sprog og indhold.

Written work – a
Eleven kan udtrykke sig
travel poem
skriftligt afpasset formål.
Eleven kan anvende engelsk
Individual
som internationalt
presentation about
kommunikationsmiddel i
dream vacation
forskellige situationer.
Eleven har viden om samspil
mellem sproglige og
kulturelle normer i
engelsksproglig
kommunikation.
Eleven kan stave med
hjælpemidler og sætte tegn.
Eleven har viden om stavning
og tegnsætning på engelsk.

Uge 1-5 Freedom fighters
Grammar focus;
Adverbier og

Engelsk.Gyldendal.dk
• Uddrag fra Civil
war to civil
rights
• Martin Luther
King
• Rosa Parks
• Barack Obama
Film: Green Book

Uge 6
Uge 7
Uge
8-13

•

•

•
•

Emneuge
vinterferie
Human rights

Terminsprøver uge
10

Engelsk.Gyldendal.dk
• Spot på: Metoo
• Spot på:
Gender equality

•
•
•

•

•
Uge 14 Påskeferie
Uge
15-16 Human rights
(fortsat)

Uge
17-21

Eleven kan forstå
hovedindholdet af autentiske Kahoot
Præsemtationer
tekster om
samfundsrelaterede emner.
Eleven kan udtrykke sig
skriftligt afpasset hensigt,
modtager og situation i
længere sammenhængende
tekster.
Eleven har viden om kriterier
til valg af sprog og indhold.
Eleven kan anvende
modeltekster i arbejdet med
egne tekster.

Forberede outline

Eleven kan kommunikere om Præsentationer i
egne og andres kulturmøder. grupper
Eleven har viden om
potentielle konfliktpunkter i
kulturmøder.
Eleven kan forstå
hovedindholdet af autentiske
tekster om
samfundsrelaterede emner
Eleven kan give
sammenhængende
fremstillinger på basis af
indhentede informationer.
Eleven har viden om at søge
og strukturere information.

Engelsk.Gyldendal.dk
• Spot på: Black
lives matter

outline

•
•

Endelig disposition
Eleven kan tilpasse en
sproglig fremlæggelse efter
formål og modtager.
Eleven har viden om
planlægning og revision af
mundtlige fremlæggelser.

