ENGELSK FOR 8. – 9. KLASSE
Periode: August 2017 - Juni 2018

Formål:
Formålet for faget er
•

At eleverne tilegner sig en sproglig og kulturel bevidsthed om sproget og dets
kulturbærende rolle.

•

At eleverne udvikler en forståelse for mennesker med forskellige kulturelle
baggrunde og opnår en forståelse for sprogets globale rolle.

Fagmål:
Undervisningen skal gerne lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kundskaber og
færdigheder der gør dem i stand til at:
•

Forstå talt engelsk og kan anvende engelsk som et kommunikationsmiddel, gerne i
spontane situationer og længere samtaler.

•

Kan deltage i samtaler og diskussioner om kulturelle og samfundsmæssige emner i
et forståeligt og afpasset sprog.

•

Kan fremlægge et forberedt stofområde, - udtrykke personlige erfaringer og redegøre
for ens eget standpunkt.

•

Kan drage sammenligninger mellem egen og andre kulturer.

•

Have en grundlæggende forståelse for kulturelle og samfundsmæssige forhold og
forskelligheder.

•

Skrive længere
overholdes.

•

Udnytte de mange muligheder, der er for at anvende engelsk uden for skolen.

sammenhængende

tekster,

således

at

grammatiske

regler

Indhold:

Samtalen vægtes meget i den daglige undervisning, eleverne skal dygtiggøre sig i hver lektion.

Vi arbejder tematisk med bl.a.:

SOUTH AFRICA.
IRELAND
LOVE AND FRIENDSHIP.
EATING DISORDERS.
MUSIC/LYRICS.
USA/POLITIC/SOCIETY.

Ret til ændringer forbeholdes...

Metode:
Vi vil bruge samtalen, som den bærende del af undervisningen.
Der vil være fremlæggelser på klassen af forskellig art og vil igennem året have megen
fokus på det talte sprog.
Notatteknikken vil være i fokus, - både som værktøj og som udtryksmiddel.

I øvrigt:
•

Der er igennem hele året fokus på amerikansk og britisk kultur samt højtider /
mærkedage / traditioner.

•

Der vil være outline arbejde for både 8. og 9. klasserne i løbet af året, som
vil tage udgangspunkt i et af årets temaer.: Lære at opstille punkter til en
disposition, som skal danne udgangspunkt for den mundtlige prøve.

•

Lære at finde relevante tekster/medier til dispositionen.

•

Der vil være skriftlige arbejder for både 8. og 9. klasse i form af stile, referater o.a.

