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Årsplan for 10. E engelsk 

Fag/niveau	   Engelsk	  FP10	   Gymnastikefterskolen	  	  Stevns	  

Lærer	   KN	   Årgang	  2018/19	  

    

Uge 

Overordnet 

emne 

Del- 

emne Materialer 

34 Intro Navnedigte (acrostics)  

35 – 38  Great Personalities Fokus på store personligheder i 
den engelsktalende verden.  
 

• Malala 

Eleverne finder i dette forløb selv 1 
ns. pr. kendt person, som de 
vedlægger til deres fremlæggelse 
med tydelig kildeangivelse.  

39 – 45  Far and Away – 
New Zealand 

Fokus på engelsktalende lande 
udenfor Storbritannien (Konkret 
New Zealand og Maori-kulturen) 
 

• The Culture in New 
Zealand 

• Maoris today 

• A trip to New Zealand 

• Maoris today 

• Once were Warriors 

• Newzealand.com 

46 – 51  Being British  
 

Fokus på Storbritannien i en 
brydningstid 
 

• British Culture 

• Brexit 

• Scottish Independence 

• Terror attacks 

• Online information om britisk 
kulturs begivenheder og 
traditioner 

• Artikler og tv-indslag om 
Brexit og det skotske 
uafhængighedsønske  

• Artikler og tv-indslag om 
terrortruslen i London 

01 – 09  Youth and Health Fokus på ungdomsliv og sundhed i 
samtiden, både i elevernes egen 
livsverden og i engelsktalende 
lande 
 

• Love and sex 

• Eating habbits 

• Body and mind 

• Becoming YOU 

• 13 Reasons Why (tv-serie) 

• Jamie Oliver’s food revolution 

• Tekster om identitet, 
sundhed, kost og træning   

10 – 15  American Teen Fokus på det amerikansk 
ungdomsliv 
 

• Social Media 

• Youth culture 

• Black life matters 

• The Serial 

• This	  American	  Life(573:	  

Status	  Update)	  

• Artikler	  og	  tv-‐indslag	  om	  

racerelateret	  politivold	  
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Nye Fælles Mål  

I	  undervisningen	  arbejdes	  der	  særligt	  med	  kommunikation,	  ordforråd	  og	  evnen	  til	  at	  formidle	  fagligt	  indhold	  

samt	  eget	  livsperspektiv	  på	  engelsk.	  Eleven	  skal	  derudover	  kunne	  udtrykke	  sig	  sikkert	  og	  præcist	  skriftligt	  i	  en	  

form,	  der	  passer	  til	  situationen.	  Eleven	  skal	  opnå	  indsigt	  i	  kulturelle	  ligheder	  og	  forskelle	  imellem	  

engelsktalende	  områder,	  og	  skal	  kunne	  sætte	  sig	  selv	  og	  sit	  eget	  liv	  i	  relation	  til	  disse	  kulturer.	  	  	  	  

Didaktiske overvejelser  

Der	  arbejdes	  varieret	  med	  både	  materialevalg	  og	  pædagogisk/didaktisk	  tilrettelæggelse,	  så	  det	  tilstræbes	  at	  

eleverne	  oplever	  motivation	  og	  interesse	  for	  emnerne	  i	  engelskundervisningen.	  Eleverne	  skal	  både	  arbejde	  

deduktivt,	  så	  de	  modtager	  en	  passende	  mængde	  af	  instruktion	  og	  information,	  men	  de	  skal	  i	  høj	  grad	  også	  

arbejde	  induktivt	  og	  selvstændigt;	  både	  individuelt	  og	  i	  grupper.	  	  

 

	  


