
Årsplan Engelsk for 10. klasse - 2022/2023

Årsplanen for Engelsk er bygget op ud fra at imødekomme kompetence-, færdigheds- og vidensmålene for 10. klasse, i Fælles Mål for faget
idræt, 2019, fra Undervisningsministeriet (den nyeste).
Kompetencemålene er generelle og overordnede, mens færdigheds- og vidensmålene er mere detaljerede.

Årsplanen er dynamisk og vejledende, derfor kan ændringer forekomme, således at den tilpasses efter skolen, nyt input, klassens ønsker og
ideer og selvfølgelig efter klassens kompetencer og behov.

Der vil som altid være fagdage og alternative uger, der bidrager til et spændende og varieret skoleår.

Fagets formål:
Eleverne skal i faget engelsk udvikle sproglige, tekstmæssige og interkulturelle kompetencer, således at de kan anvende engelsk nationalt og
globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. Eleverne skal udvikle deres nysgerrighed og bevidsthed om engelsk sprog og kunne vælge egnede
sproglærings- og kommunikationsstrategier som grundlag for fremmedsprogsindlæringen.

Stk. 2. Eleverne skal, ved at anvende varierede arbejdsmetoder, it og medier, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter, opnå
oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal eleverne bevare lysten til at beskæftige sig med sprog og kulturer til fremme af deres alsidige
udvikling.

Stk. 3. Eleverne skal arbejde med emner der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, så de bliver fortrolige
med egen kultur i samspil med andre kulturer. Herigennem får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig
kulturel baggrund og kan forberede sig til et liv i et globalt samfund.



Kompetenceområder og -mål:

Mundtlig kommunikation Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for
egne synspunkter på engelsk.

Skriftlig kommunikation Eleven kan forstå og skrive længere sammenhængende tekster med
forskellige formål på engelsk.

Kultur og samfund Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på
baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold.

Årsplanen:

Uge og
emne

Kompetencemål Læringsmål for
undervisningsforløb

Tegn på læring Evaluering

Uge 32

“Get to know
each other”

Mundtlig kommunikation Eleven kan vælge
kommunikationsstrategier i
relation til egne og andres
kommunikative problemer.

Eleven har viden om
forskellige
kommunikationsstrategiers
fordele i forskellige situationer

Elevens brug af de
forskellige
kommunikationsstrategier i
de fire sprogkompetencer:

- Lytte
- Tale
- Skrive
- Læse

Summativ evaluering:

Ud fra elevernes brug af
strategier kan der evalueres på
om eleven har forstået og kan
gøre brug heraf.

Formativ evaluering:

Ud fra ovenstående kan der
evalueres på om der skal
ændre eller rettes til i
undervisnings-
aktiviteter



Uge 33 - 40

How do we
communicate
?

Mundtlig kommunikation

Skriftlig kommunikation

Kultur og samfund

Alle færdigheds- og vidensmål

Alle færdigheds- og vidensmål

Eleven kan anvende engelsk
som internationalt
kommunikationsmiddel i
forskellige situationer.

Eleven har viden om samspil
mellem sproglige og kulturelle
normer i engelsksproglig
kommunikation.

Eleven deltager aktivt i
undervisningsaktiviteterne.

Mundtlige fremlæggelser

Diskussioner

Rollespil

Quiz

Fremstillingsprodukter

Debat

Skriftlige produkter

Opgaver delt med mig i docs

Uge 41

Faguge

– – – –

Uge 42

Efterårsferie

– – – –

Uge 43

Klargøring til
terminsprøver

Uge 44 – – – –



Faguge/
terminsprøver

Uge 45-51

Southern
Africa

Mundtlig kommunikation:

Skriftlig kommunikation:

Kultur og samfund:

Eleven kan forstå
hovedindhold og nogle
detaljer i tekster talt i et
autentisk tempo.

Eleven har viden om
kombination af teknikker til
lytning.

Eleven kan skrive med rimelig
sproglig præcision.

Eleven har viden om
funktionel grammatik.

Eleven kan anvende engelsk
som internationalt
kommunikationsmiddel i
forskellige situationer.

Eleven har viden om samspil
mellem sproglige og kulturelle
normer i engelsksproglig
kommunikation.

Eleven kan definere
kolonialisme ved brug af
relevant ordforråd og
specifikke historiske
eksempler.

Eleven kan tale om
effekterne af kolonialisme
fra flere perspektiver.

Eleven kan lytte og læse
sig til detaljeret viden om
kolonialisme.

Eleven kan gengive viden
om kolonitiden i sydafrika.

Eleven kan deltage i
samtaler omkring den
aktuelle situation i
sydafrika.

Diskussioner

Wordbanks

Skriftlige afleveringer

Samtale

Responsgrupper

CL - strukturer til
fremlægninger

Uge 51

Juleferie

– – – –



Uge 1-6

Entering
Another
Culture

Mundtlig kommunikation:

Kultur og samfund:

Eleven kan deltage aktivt i en
uforberedt samtale med flere
deltagere.

Eleven har viden om gambitter
til emneskift og til at tage og
fastholde ordet

Eleven kan give detaljerede
fremstillinger af fakta og
synspunkter med argumenter
for og imod.

Eleven har viden om
indsamling, omskrivning og
vurdering af informationer fra
forskellige kilder.

Eleven kan agere i spontane
internationale kulturmøder.

Eleven har viden om sproglige
regler, normer og værdier i
forskellige kulturer og
samfund.

Eleven kan deltage i en
diskussion omkring hvad
kultur er og udtrykke sin
egen fortolkning af kultur
som begreb.

Eleven har en forståelse for
at individer fra andre
kulturer kan have andre
traditioner, vaner og
normer, end eleven selv.

Eleven udviser forståelse
for den effekt turisme kan
have på miljøet og på de
sociale forhold i en given
kultur.

Eleven kan se egen kultur
udefra - og forholde sig
analyserende til den såvel
som andre kulturer.

Dialog

Debat

Rollespil

Quiz

Spil

Uge 7

Vinterferie

– – – –

Uge 8-13

US history /

Mundtlig kommunikation: Eleven kan forstå
hovedindhold og nogle
detaljer i tekster talt i et

Eleven er aktivt deltagende.

Eleven er “til stede”.

Skriftlig aflevering

Præsentation for klassen



from civil war
to civil rights

Skriftlig kommunikation:

autentisk tempo.

Eleven har viden om
kombination af teknikker til
lytning.

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 kritisk anvende
sproglige hjælpemidler i sin
sproglæring.

Eleven har viden om digitale
ressourcer og andre
hjælpemidler.

Eleven deltager i samtaler
om emnet, med en generel
forståelse af det
undersøgte stof.

Eleven bruger
emnespecifikt ordforråd.

Eleven kan analysere og
gengive informationer
fundet ved undersøgelser
af emnet.

Dialog

responsgrupper

Quiz

Wordbank

Opgaver delt med mig på docs.

Uge 14

Påskeferie

– – – –

Uge 15

New York

mundtlig kommunikation: Eleven kan deltage aktivt i en
uforberedt samtale med flere
deltagere.

Eleven har viden om gambitter
til emneskift og til at tage og

Vi forbereder på New York
turen, ud fra hvad eleverne
føler de har brug for at blive
klædt på til.

Dialog vil værende bærende
evalueringsform.



Kultur og samfund:

holde ordet.

Eleven har viden om
høflighedsfraser på engelsk.

Uge 16

2 lektioner

Trækker
fordybelsesområde i dag.

Forberedelse til eksamen.

Outline
Questions
e.g.

Uge 17

4 lektioner

Eksamensforberedelse og
synopseskrivning

Vejledning

Uge 18

Fagdage +
Årsprøver

Eksamensforberedelse og
synopseskrivning

Vejledning

– – –

Uge 19

2 lektioner

Uge 20

Forårsferie

– – – –

Uge 21



Uge 22

Uge 23

Uge 24

Uge 25

Emneuge

.


