
                                                                                                                                                         

Årsplan 2021/22 

Fag Engelsk 1 – FP10 Gørlev Idrætsefterskole 

Lærer Camilla Skov Hansen Årgang 2021/22  

    

 Uge Indhold Litteratur om… Fælles mål - 
Generelt 

32 – 42 

 

Uge 32 + 33: Intro 

Uge 37: Emneuge 

Uge: 38 + 39 + 40: 

Linjefagsdage + dansk 

fagdage med 

terminsprøver + Trivsel & 

Sundhed.  

Uge 41: Terminsprøve + 

Fællesskabsdag.  

Uge 42: Efterårsferie 

 

Klassen udfylder og afleverer 
bilag vedr. personlige 
egenskaber og forventninger 
til faget samt idéer til indhold. 
 
Der arbejdes overordnet med 
følgende seks emne, som 
alle engelskhold i fællesskab 
arbejder med: 

o Across Cultures 
o The American Way 
o Crime & Conflicts 
o True Stories  
o The New World 
o Youth Culture 

 
Dog fordelt over hele året, da 
det tilstræbes at kunne 
krydsrelatere dem alle.  
 
Mind-Map på klassen ud fra 
de seks emner. Eleverne er 
medbestemmende i fht. 
underemner. 
 
Gennemgang af både den 
mundtlige- og skriftlige prøve 
samt vurderingskrav. 

 
Intro til ”talk active tables” og 
”go visit” som benyttes hele 
året. 
 
Grammatik: ”Time & Tense”. 
Navneord, udsagnsord, 
kongruens. Hjælpeverber. 
Sætningsanalyse. Ordstilling. 
Danismer. Primært benyttes 

Gyldendal.  

Arbejde målrettet med 
sprogbrug + skriftlig 

fremstilling. 

Aflevering 1 + 
sprogbrugsprøvet på klassen. 

 

Genre: Et bredt udsnit af både 
fiktion og none fiktion er 
repræsenteret i tekstarbejdet. 
Epik, lyrik, billeder og drama vil 
indgå. Samt faglitteratur fra 
nyheder og medier. Klip fra 
YouTube m.m. Dette gælder for 
hele året. 
 
For alle fire perioder gælder det, 
at vi læser nyhedsartikler fra 
engelsktalende lande, der berører 
emnet.  
 
OBS på kravet om 
multimodale/æstetiske tekster.  
 
Generelt benyttes tekster og 
opgaver fra Gyldendal samt fra 
”School Times”.  
 
Også tekster fra andre kilder vil 
indgå. 
 
Tekster med fokus på emnet: 
 
o Great Britain 
o USA 
o Australia 
o India  
o South Afrika  
 
Underemner: Culture, History, 
Tradition, Travelling, Youth, 
Conflicts. 
 
Der arbejdes med et samlet 
noteark for hvert land.  
 

Der arbejdes i den daglige 
undervisning med alle tre 
kompetenceområder og -mål for 
10. kl.: 

o Mundtlig kommunikation  
o Skriftlig kommunikation 
o Kultur og samfund 

 
Der vil i de konkrete forløb være 
et jævnt fokus på de individuelle 
færdigheds- og vidensmål. 

Det tilstræbes, at der i hver 
undervisningslektion skal være 
muligt for den enkelte elev at 
tilegne sig ny viden, øve sig og 
få nye færdigheder inden for alle 

kategorier.  

Efter hver af de fire tidsperioder, 
evalueres der på klassen i fht. 
indhold og metode, men også i 
fht. hvordan klassen fungerer 
socialt og fagligt.  

Hvad har de af krav og 
forventninger til hinanden og mig 
- og blev de opfyldt? Hvad og 
hvordan kan vi forbedre og 

optimere.  

Målet er, at der gennem fælles 
ansvar gerne skulle ske en 
fælles forpligtelse og lyst til at 
deltage i klassens trivsel og 
læring samt elevens egen 
udvikling.  



                                                                                                                                                         

   

Film: ”Far & Away”, “American History X”, “India’s Daughter”, “Leaving Neverland” m.fl.  

 

43 – 51 

 

Uge 46: Brobygning + 

OSO  

Grammatik: 
Mådesudsagnsord, stedord 
og forholdsord. Forsat 

arbejde med kongruens. 

Aflevering 2: Terminsprøve 

 

Tekster med fokus på emnet: 
 

o Alcohol/drugs 
o Sports 
o Great personalities  
o Express yourself 
o Music (+ video) 
o The Media  
 
 

I løbet af alle undervisningsforløb 
vil der blevet arbejdet med 
forskellige læringsstile, -former 
og -metoder. Den enkelte elev 
skal have mulighed for at 
udtrykke sig frit og føle sig tryg. 
Der arbejdes både individuelt og 

i grupper i alle fire forløb.  

Procesorienterede opgaver vil 
være gennemgående. Ligeledes 
arbejdes der med fremlæggelser 
i plenum.  

1 – 15 

Uge 4 + 5: 

Gymnastikdage 

Uge 6: Skitur  

Uge 7: Vinterferie 

Uge 8: Gymnastikdage 

Uge 11: Terminsprøver 

Uge 15: Påskeugen 

 

Grammatik: tillægsord, ejefald 

og tegnsætning. 

Arbejde med det ”kreative 
sprog” i fbm. oversættelser. 

Fokus på danismer! 

Opsætning af individuelle 
målsætninger for den 
skriftlige og den mundtlige 
prøve.  

Fokus på arbejdet med 
Outlines. 

Aflevering 3: 

Sprogbrugsprøve i klassen 

Aflevering 4: Terminsprøve  

 

Tekster med fokus på emnet: 

o Racism  
o Human Rights  
o School Shooting 
o Bullying/Hate Crime 

 
 

 

Det forventes at eleven 
medbringer bærbar pc til alle 
lektioner. Alle afleveringsopgaver 
skal ligeledes afleveres på pc. 

Der vil være krav om 
fremlæggelser i klassen, hvor et 
præsentationsprogram benyttes. 
Dette er også muligt til den 

mundtlige prøve.  

Eleven forberedes på at kunne 
arbejde vant og sikkert til prøven, 
samt benytte de 
hjælperedskaber der er 
elektronisk til rådighed, fx 
ordbog. Skolen tilbyder 
ordbogen.com. 
Grammatikoversigt udleveres 
elektronisk.  

Ordenskarakteren er en del af 
den samlede skriftlige karakter. 

16 – 21 

 

Uge 18: Skriftlige prøve 

 

 

Målrettet træning og 
opgaveløsning i f.h.t. både 
den skriftlige- og den 
mundtlige prøve.  

Trækning, vejledning og 
arbejde med disposition. 

Ingen ny litteratur. 
 
Generel opsamling og repetition 
af pensum. 
 
Klassen har medbestemmelse 
over, hvor mange og hvilke emner 
vi skal opgive (4, 5 eller 6). 
Eleverne skal ligeledes 
tilkendegive om de vil trække 
sammen eller alene. Og om du 
ønsker en præsentation 
(PowerPoint) til deres mundtlige 
prøve. 

 

22 – 25 Mundtlig prøveperiode samt 
afslutningsuge.  
 

  


