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4.-6. kl. Årsplan engelsk 2020/21  
 

Uge Forløb Kompetenceområde og mål Materialer Andet 

34  Present each other Mundtlig kommunikation, præsentation, 1. fase: 
”Eleven kan med støtte kort tale om faktuelle emner. 
Eleven har viden om enkle rubrikker, billeder, 
diagrammer og grafik som støtte til præsentation.” 

It  

35-36 Fantasy Mundtlig kommunikation, lytning: 
”Eleven kan forstå formål med og væsentlige detaljer i 
fortællinger om konkrete kendte emner. Eleven har 
viden om nøgleord og fraser til hjælp for forståelsen.” 
  
Skriftlig kommunikation, sproglæringsstrategier: 
”Eleven kan overføre sprog, indhold og struktur fra 
det mundtlige til det skriftlige arbejde. Eleven har 
viden om samspil mellem det mundtlige og skriftlige 
arbejde.” 

It 
 
Drama 

 

37-40 Human 
 

Mundtlig kommunikation, samtale, fase 4: 
”Eleven kan deltage i enkle, spontane samtaler om 
nære emner. Eleven har viden om enkle fraser til at 
reagere på det sagte.” 
Mundtlig kommunikation, sproglæringsstrategier, 
fase 4:  
”Eleven kan udvise mod ved at deltage aktivt i 
sproglige aktiviteter. Eleven har viden om sproglig 
aktivitet som adgang til sprogtilegnelse.” 
 
Skriftlig kommunikation; Sprogligt fokus & 

 Senses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://engelsk4-6.gyldendal.dk/topics/4th_grade/senses
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Sproglæringsstrategier, 1. Fase  
”Eleven kan anvende gættestrategier under læsning. 
Eleven har viden om læsestrategier til at gennemføre 
læseopgaver.” 
 
Mundtlig kommunikation, Samtale, Fase 2: 
"Eleven kan indgå i en enkel, spontan samtale om 
kendte emner. Eleven har viden om enkle indlednings- 
og afslutningsgambitter." 
 
Mundtlig kommunikation, 
Kommunikationsstrategier, Fase 2: 
"Eleven kan vælge gættestrategier i forståelse af 
ukendt ordforråd. Eleven har viden om forskellige 
gættestrategier." 

Friendship 
 
 
 
 
 
Families 

41 Emneuge    

42 Efterårsferie    

 
43-47 

 
Halloween 

Skriftlig kommunikation, sproglæringsstrategier: 
”Eleven kan forstå hovedindholdet af enkle fagtekster. 
Eleven har viden om hyppige fagord i forhold til de 
faglige emner.” 

Skriftlig kommunikation, Sproglæringsstrategier, 
1.fase: 

”Eleven kan anvende gættestrategier under læsning. 
Eleven har viden om strategier til at gennemføre en 
opgave.” 

  
Halloween 

https://engelsk4-6.gyldendal.dk/topics/5th_grade/friendship
https://engelsk4-6.gyldendal.dk/topics/6th_grade/families
https://engelsk4-6.gyldendal.dk/topics/5th_grade/halloween
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48 Grammar Skriftlig kommunikation: 
 Sprogligt fokus – Fase 1 
 Sproglæringsstrategier – Fase 1 

 Grammar 

49-50 Christmas 
 

Skriftlig kommunikation, skrivning: 
”Eleven kan skrive enkle beretninger om egen 
hverdag. Eleven har viden om bindeord” 
  
Kultur og samfund, interkulturel kontakt: 
”Eleven kan fortælle om egne traditioner og egen 
dagligdag. Eleven har viden om kulturs betydning for 
forståelsen af sig selv og andre.” 

 Christmas 
 
Juleaktiviteter 

51 Juleferie    

1-5 Attractions  Mundtlig kommunikation, samtale: 
”Eleven kan deltage i enkle, spontane samtaler om 
nære emner. Eleven har viden om enkle fraser til at 
reagere på det sagte.” 
Kultur og samfund, interkulturel kontakt: 
”Eleven kan fortælle om egne traditioner og egen 
dagligdag. Eleven har viden om kulturs betydning for 
forståelsen af sig selv og andre.” 

Mundtlig kommunikation, lytning 2. fase 
”Eleven kan forstå detaljer fra tekster inden 
for kendte emner. Eleven har viden om 
fokuseret lytning gennem støttespørgsmål.” 
 
Mundtlig kommunikation, samtale 2. fase 

”Eleven kan indgå i en enkelt, spontan samtale om 
kendte emner. Eleven har viden om enkle indlednings- 
og afslutningsgambitter” 

 Being Royal 
Grand Canyon 

https://engelsk4-6.gyldendal.dk/language/grammar
https://engelsk4-6.gyldendal.dk/topics/4th_grade/christmas
https://engelsk4-6.gyldendal.dk/teacher/faglig_inspiration/christmas
https://engelsk4-6.gyldendal.dk/topics/4th_grade/being-royal
https://engelsk4-6.gyldendal.dk/topics/6th_grade/grand_canyon_adventure/kapitler/for_the_teacher
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6 Emneuge   Grammar 

7 Vinterferie    

8 Grammar Skriftlig kommunikation: 
 Sprogligt fokus – Fase 1 
 Sproglæringsstrategier – Fase 1 

 Grammar 

9-11 Countries and 
Culture 

Mundtlig kommunikation, samtale: 
”Eleven kan deltage i enkle, spontane samtaler om 
nære emner. Eleven har viden om enkle fraser til at 
reagere på det sagte.” 
Kultur og samfund, interkulturel kontakt: 
”Eleven kan fortælle om egne traditioner og egen 
dagligdag. Eleven har viden om kulturs betydning for 
forståelsen af sig selv og andre.” 
Skriftlig kommunikation, Skrivning, fase 2: 
”Eleven kan skrive små fortællinger. Eleven har viden 
om sætningsforbindere.” 
Skriftlig kommunikation, Sproglæringsstrategier, fase 
2: 
”Eleven kan med støtte anvende skriveprocessen til 
forbedring af egne tekster. Eleven har viden om 
hovedfaserne i skriveprocessen.” 

 Being royal 
 
Aborigines 
 

12 Emneuge    

13 Påskeferie    

14 Grammar Skriftlig kommunikation: 
 Sprogligt fokus – Fase 1 
 Sproglæringsstrategier – Fase 1 

  

https://engelsk4-6.gyldendal.dk/language/grammar
https://engelsk4-6.gyldendal.dk/language/grammar
https://ny-engelsk4-6.gyldendal.dk/topics/4th_grade/being-royal
https://engelsk4-6.gyldendal.dk/topics/6th_grade/aborigines
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15-20 Reading Fælles Mål, Mundtlig kommunikation – 
Kommunikationsstrategier, 1. fase: 
”Eleven kan anvende enkle omformuleringer på 
engelsk – Eleven har viden om teknikker til at sige det 
samme på forskellig måde.” 
 
Fælles Mål, Skriftlig kommunikation – 
Sproglæringsstrategier, 1. fase: 
”Eleven kan anvende gættestrategier under læsning – 
Eleven har viden om strategier til at gennemføre 
læseopgaver.”  

 Reading fame 

21 Lejrskole    

22-24 Food Kultur og samfund – Interkulturel kontakt –1.fase 
”Eleven kan give eksempler på forskelle og ligheder 
mellem kultur- og samfundsforhold i egen og 
engelsktalende områder. Eleven har viden om enkle 
kultur- og samfundsforhold i engelsksprogede 
områder.” 

 Country cubes 
 
Food 
 

25 Emneuge    

26 Sommerferie    

Der tages forbehold for ændringer 

 

  

https://engelsk4-6.gyldendal.dk/topics/5th_grade/reading_fame
https://tidslinje20.gyldendal.dk/layouts/laytimeline.aspx?id=%7b5C7707EA-3C48-4966-BDCE-0482D8734FEB%7d#type:c2/period-view:3/filter
https://engelsk4-6.gyldendal.dk/topics/5th_grade/food
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Skriftlig kommunikation, Læsning, 1. fase 
”Eleven kan forstå hovedindholdet af enkle 
fagtekster. Eleven har viden om hyppige 
fagord i forhold til de faglige emner.” 
 
Skriftlig kommunikation, 
Sproglæringsstrategier, 1.fase 

”Eleven kan anvende gættestrategier under læsning. Eleven har viden om strategier til at gennemføre en opgave.” 

 


