
Årsplan for engelsk. Lailas hold. 2021/22. 

 

I engelskundervisningen bliver der lagt vægt på at eleverne tilegner sig sproget 

(både skriftligt og mundtligt) De skal arbejde frem mod at få en forståelse for kultur 

og samfundsforhold i engelsktalende lande. Gennem tillid til hinanden og egne 

evner, er målet at de får lyst til at bruge sproget og deltage i diskussioner på holdet. 

 

I løbet af året skal vi arbejde med 4-5 emner, som eleverne selv er med til at vælge. 

Der vil blive brugt litteratur/kilder af forskellig slags.  (Skønlitteratur, artikler, 

netbaserede kilder, musik og film) 

Der vil blive lagt vægt på gennemgang af den engelske grammatik, og øvelse i at 

bruge den korrekt. Herunder brug af online øvelser. 

Eleverne skal lave et passende antal skriftlige opgaver, herunder stile og 

oversættelser. 

I løbet af året skal eleverne blive i stand til at fordybe sig i et emne og fremlægge det 

for klassen. 

I den daglige undervisning bliver der brugt en del elementer fra Cooperative 

learning, men også diskussioner, oplæsning/oversættelse i hele klassen vil indgå. 

  



Ugeplan Engelsk Lailas hold. 2021/22 

uge indhold  grammatik 

    

32 Intro i engelsk og 
valg af emner 

Lidt skriftligt og mdt. om sig selv To be og to have i nut og 
dat 

33+36  True Stories, 
forløb i Gyldendal. 
Supp. med historie 
fra Blue Cat 

Læse/oversætte og mundtlig 
besvarelse af spørgsmål  
Oversættelsesøvelser. 

Ejefald 
Tider 

37 emneuge   

38-39-40-41 Crime and 
Conflicts. 
Terminsprøve. 

Mere fokus på mundtlig engelsk 
Sprogbrugsprøve som 
klassearbejde. 
 

Ureglm. verber 
Forholdsord  
Biord  
Personlige ejestedord. 
Brug af endelsen -ing 

42 efterårsferie   

43 Crime and conflicts   

44+45 The new World  Sætningsopbygning, 
ordstilling 

46 Brobygning/OSO   

47 The new world Opsamling og afrunding Sprogbrugsprøve 

48+49+50 The American way  Oversættelsesøvelser. 

51-52 Juleferie (og 
fællesskabsdag) 

  

1+2+3+4+5 Youth Cultures Lave en outline + fremlægge 
 

sprogbrug 

6+7 Skilejrskole og 
ferie 

  

8+9+10 Rep eller nyt 
emne? 

 Før nutid og før datid (rep) 

11 Terminsprøver   

12+13+14 Opsamling på 
emner og 
grammatik 

  

15 Fællesskabsdag og 
påske 

  

16+17+19+20+21  prøveforberedelse /Arbejde 
med outline 

 

(18) Skriftlige prøver   

    

 


