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ÅRSPLAN 19/20 Engelsk 8. kl. 
 
Lærer: OL                      Anderledes dage og uger er ikke sat ind. Stile og andet skriftligt arbejde ligger igennem hele forløbet. 

Uge Emne Mål Materialer 

33-36  
 
 

Great Britain/ The Culture Eleven kan agere i spontane 
internationale kulturmøder Eleven 
har viden om sproglige regler, 
normer og værdier i forskellige 
kulturer og samfund Eleven kan 
forstå centrale synspunkter i 
autentiske tekster Eleven har viden 
om hjælpemidler til læsning af 
tekster Eleven kan give detaljerede 
fremstillinger  

 
Let`s do it  
 
Engelsk. gyldendal 
 
Film:“The Kings Speech.” 
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37-45 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grammatik og skriftlighedsfokus 
 
 
 
 
 
 

Eleven kan skrive med rimelig 
sproglig præcision Eleven har viden 
om funktionel grammatik Eleven 
kan give og modtage respons i det 
skriftlige arbejde 

 Let´s do it 
Engelsk. gyldendal 
grammatip 
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46-51 
 
 

Being Different 
 

Eleven har viden om nuancering af 
ordforråd Eleven har viden om 
kriterier til vurdering af tekster 
Eleven har viden om gambitter til 
emneskift og til at tage og fastholde 
ordet Eleven har viden om 
kombination af teknikker til lytning 
Eleven har viden om modeltekster 
Eleven har viden om enkle retoriske 
og argumentative virkemidler på 
engelsk Eleven kan forstå varianter 
af engelsk fra forskellige autentiske 
situationer Elhøflighedsstrategier 
Eleven har viden om regionale og 
sociale varianter af engelsk. 

 
Gyldendal. dk 
Times.uk 
Gay to Straight: Stacey Dooley in the USA 
CFU  Look at yourself after watching this 
(Nick Vujicic 
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Uge 2-10 
 
 
 
 

 

Mundtlig kommunikation - 
Lytning - Fase 1: Eleven kan 
forstå varianter af engelsk fra 
forskellige autentiske situationer. 
Eleven har viden om regionale 
og sociale varianter af engelsk. 
Skriftlig kommunikation - 
Skrivning - Fase 1: Eleven kan 
udtrykke sig skriftligt afpasset 
formål. Eleven har viden om 
tekstskabeloner. Skriftlig 
kommunikation - Sprogligt fokus 
- Fase 1: Eleven kan stave med 
hjælpemidler og sætte tegn. 
Eleven har viden om stavning og 
tegnsætning på 

 
Engelsk. gyldendal 
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11-18 
 
 
 
 

 

Mundtlig kommunikation - 
Lytning - Fase 1: Eleven kan 
forstå varianter af engelsk fra 
forskellige autentiske situationer. 
Eleven har viden om regionale 
og sociale varianter af engelsk. 
Skriftlig kommunikation - 
Skrivning - Fase 1: Eleven kan 
udtrykke sig skriftligt afpasset 
formål. Eleven har viden om 
tekstskabeloner. Skriftlig 
kommunikation - Sprogligt fokus 
- Fase 1: Eleven kan stave med 
hjælpemidler og sætte tegn. 
Eleven har viden om stavning og 
tegnsætning på 

Engelsk.gyldendal 
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19-26 
 

 

Mundtlig kommunikation - 
Lytning - Fase 1: Eleven kan 
forstå varianter af engelsk fra 
forskellige autentiske situationer. 
Eleven har viden om regionale 
og sociale varianter af engelsk. 
Skriftlig kommunikation - 
Skrivning - Fase 1: Eleven kan 
udtrykke sig skriftligt afpasset 
formål. Eleven har viden om 
tekstskabeloner. Skriftlig 
kommunikation - Sprogligt fokus 
- Fase 1: Eleven kan stave med 
hjælpemidler og sætte tegn. 
Eleven har viden om stavning og 
tegnsætning på 

Engelsk.gyldendal 
Let´s do it 
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