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Indhold og målbeskrivelse 
I dette forløb er The Beatles indgang til at forstå den engelsk og engelsksprogede 
kultur. Vi skal sammen med the Beatles rejse ind i historiske epoker og forstå den 
verdenshistorie, som bandet er lydkulisse til. 

Forløbet belyser, at der bag legenderne er rigtige 
mennesker, der som børn og unge er blevet 
dannet og har skabt deres identitet - præcis 
ligesom unge i 2022. Hvordan får man mod til at 
drømme og være skabende. Hvordan vi kan være 
med til at ændre verden? Hvis vi involverer os i 
verden og andre mennesker på godt og ondt, så 
motiveres vi til at tage stilling og udvise 
handlekraft.. ... ' All you need is love' og 'with a little help from my friends .... så kan 
meget lade sig gøre og andre gange er visdomsordene 'Let it be'. 

Forløbet rummer forskellige genrer og medier med mulighed for at udtrykke sig 
tilsvarende i mange medier. 

Evalueringen kommer til at foregå løbende både mundtlig og skriftligt - individuelt, i 
grupper og fælles. Hver uge skal viden fra de forskellige opgaver noteres i forskellige 
udtryk - både viden om de historiske perioder, den engelske kultur og sprog. 
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Evaluation 
Du ring the research on the Beatles and English culture in general -you must note 
down central knowledge in a log, on a poster/sketch book or in a prezi 
presentation .... 

https://kidadl.com/kids/trivia/the-beatles-trivia-questions-with-answers 
to-test-su per-fa ns 

<E ø 
LOG 
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Titel Discipliner Mål Evaluering side 
Indhold og 2 
målbeskrivelse 
Evaluation - Sproglæringsstrategier Eleven har viden om 3 

kilder til sprogligt input. 
Eleven har viden om 
notatteknik under 
lytning. 

Portraits of the - Læsning Eleven har viden om 6-8 
Beatles - Skrivning hjælpemidler til læsning *18 

- Sproglæringsstrategier af tekster. *19 
- Tekst og medier *20 
- Engelsk som adgang til Eleven har viden om *21 

læsestrategier i forhold 
til læseformål. 

Eleven har viden om 
brainstorm-teknikker. 

Sing along - Lytning Eleven kan vælge 9 
presentation - Læsning gættestrategier i 

- Engelsk som adgang til forståelse af ukendt 
verden ordforråd. 

Eleven har viden om at 
søge og strukturere 

- Research information. 
- Præsentation 

Armchair travel - Research Eleven har viden 10- 
- Læsning om samspil mellem 11 
- Skrivning sproglige og 
- Præsentation kulturelle normer 

i engelsksproglig 
kommunikation 

Read one of the - Læsning/ Eleven kan vælge 12 
celeb stories - Lytning hjælpemidler efter 

- Samtale formål. 
- Tekst og medier 

- Præsentation Eleven kan anvende 
varierede teksttyper i 

- Engelsk som adgang til forskellige medier på 
verden engelsk. 

- 
Desiccate and - Læsning Eleven kan anvende de 13- 
recreate a Beatles - Grammatisk analyse mest grundlæggende 14 
sang bøjningsformer og 

syntaktiske strukturer. 
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Eleven kan anvende 
modeltekster i arbejdet 
med egne tekster. 

The '60s and the - Læsning Eleven har viden om 15 
'70s - Samtale potentielle 

- Skrivning konfliktpunkter i 
kulturmøder 

Philosophy and - Læsning Eleven har viden om 16- 
creating the - Samtale strategier til at 19 
world - Skrivning gennemføre 

Top 10 Beatles læseopgaver 

Sangs with Eleven har viden om 

Philosophical 
te kststru ktu r 
Eleven kan analysere og 

Themes anvende 
modeltekster i 
arbejdet med egne 
tekster. 

Do you know The - Engelsk som adgang til Evaluering 20 
Beatles Sangs verden Repetition 

- Sprogligt fokus 

Words search - Sprogligt fokus Ordforråd 21 
Staveregler 

Cross Word - Sprogligt fokus Ordforråd 22 
Staveregler 

Previsit Quiz - Evaluering 23 
The Beatles' - 
Discography 
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