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Bogen er skrevet med henblik på at imødekomme de nye skriftlige rammer for skriftlig fremstilling med
adgang til internettet. I hvert kapitel er der en opgave, som handler om søgning og anvendelse af

informationsteknologi.  
Desuden indeholder den grammatikopgaver, som fokuserer på de fejltyper eleverne typisk laver. Overordnet
sigter alle kapitlerne mod at styrke elevernes ordforråd samt tekstforståelse. Materialet kan anvendes til

klasseundervisning samt mere individuelt emnearbejde. 

Den er beregnet til folkeskolens ældste klasser, men kan ligeledes med fordel anvendes på erhvervsskolerne
samt i begyndelsen af de gymnasiale uddannelser.

Om forfatterne 
Doth Ernst Jacobsen er uddannet lærer fra Nørre Nissum Seminarium 1984. Hun har stor

undervisningserfaring i engelsk i folkeskolens ældste klasser, på handelsskolens grunduddannelse samt i
ungdomsskolens tilbud til elever, der har brug for ekstra engelskundervisning.   

Henriette Beth Brigham er uddannet lærer fra Århus Seminarium 1984. Hun har siden undervist i engelsk i
folkeskolen, på privatskoler, ungdomsskoler, efterskoler og internationale skoler. Hun har boet i USA og har

også undervist der. Hun har tillige været beskikket censor i engelsk i mange år.
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