
Årsplan Engelsk for 6. klasse - 2022/2023

Årsplanen for Engelsk er bygget op ud fra at imødekomme kompetencemålene for efter 7. klasse, i Fælles Mål for faget idræt, 2019, fra
Undervisningsministeriet (den nyeste). Der er særligt fokus på færdigheds- og vidensmål i fase 2, da disse passer til klassetrinnet.
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, evt. nyt input 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 kortere samtaler og give korte,
sammenhængende fremstillinger af almindelige situationer og emner
på engelsk.

Skriftlig kommunikation Eleven kan forstå og skrive kortere tekster i forskellige genrer på
engelsk.

Kultur og samfund Eleven kan indgå i enkle kulturmøder ved brug af forskellige medier.

Årsplanen:

Uge og
emne

Kompetencemål Læringsmål for
undervisningsforløb

Tegn på læring Evaluering

Uge 32

Welcome
back

Mundtlig kommunikation: Danne et indtryk af hvor
eleverne er i deres verbale
kommunikative kompetencer.

Uge 33 - 38

Real Life
Heroes
vs. Super-
heroes

Mundtlig kommunikation

Skriftlig kommunikation

Kultur og samfund

Eleven kan indgå i en enkel,
spontan samtale om kendte
emner.

Eleven har viden om enkle
indlednings- og
afslutningsgambitter.

Eleven kan bruge
synonymer.

Eleven bruger
sprogstrategier til at blive
forstået.

OBSERVATION

FREMFØRRELSE FOR
KLASSEN

RESPONSGRUPPER

MEET AND GREET



Eleven kan fortælle om
kulturelle forskelle og ligheder
i enkle kulturmøder.

Eleven har viden om udvalgte
kultur- og samfundsgrupper.

Eleven kan finde forskelle
og ligheder mellem eget
daglige liv og andres.

QUIZ

FOCUS WORDS

WORDBANKS

SAMTALE

SKRIFTLIGE OPGAVER

DELE OPGAVER MED MIG PÅ
PORTALEN

Uge 39 - 40

Human
Rights

Mundtlig kommunikation

Skriftlig kommunikation

Kultur og samfund

Eleven kan forstå detaljer fra
tekster inden for kendte
emner.

Eleven har viden om fokuseret
lytning gennem
støttespørgsmål.

Eleven kan skrive små
fortællinger.

Eleven har viden om
sætningsforbindere.

Eleven kan finde specifikke
detaljer i forskellige teksttyper.

Eleven har viden om scanning
i forhold til læseformål.

Eleven kan finde relevant
viden i en tilgængelig tekst,
ved hjælp af læsestrategier.

Eleven kan se og forstå
forskellige perspektiver på
et emne.

PRESENTATION I MINDRE
GRUPPER

PRODUKT UD FRA
RESEARCH

QUIZ OG BYT

VENDESPIL

SAMTALE

SKRIFTLIG OPGAVE



Eleven kan fortælle om
kulturelle forskelle og ligheder
i enkle kulturmøder.

Eleven har viden om udvalgte
kultur- og samfundsgrupper.

Uge 41

Faguge

– – – –

Uge 42

Efterårsferie

– – – –

Uge 43 - 48

Praktikant
vælger
emne

Uge 49-50

Christmas
traditions in
English
speaking
countries

Skriftlig kommunikation

Mundtlig kommunikation

Eleven kan finde specifikke
detaljer i forskellige teksttyper.

Eleven har viden omkring
scanning i forhold til
læseformål.

Eleven kan forstå detaljer fra
tekster inden for kendte
emner.

Eleven har viden om fokuseret

Eleven kan læse og forstå
kortere tekster med
specifikt indhold.

Eleven kan finde detaljer
ved research a specifikt
emne.

Eleven kan nævne
kulturelle forskelle og
ligheder mellem
juletraditioner i

QUIZ

DISKUSSIONER I GRUPPER

RESEARCH TIL
DETALJE-VIDEN

SAMTALE

PRODUKT

PRESENTATION



Kultur og samfund

lytning gennem
støttespørgsmål.

Eleven kan fortælle om
kulturelle forskelle og ligheder
i enkle kulturmøder.

Eleven har viden om udvalgte
kultur- og samfundsgrupper.

engelsktalende lande.

Uge 1-3

Crime /
fighting
crime

Mundtlig kommunikation

Skriftlig kommunikation

Eleven kan forstå detaljer fra
tekster inden for kendte
emner.

Eleven har viden om fokuseret
lytning gennem
støttespørgsmål.

Eleven kan anvende de mest
grundlæggende
bøjningsformer og syntaktiske
strukturer.

Eleven har viden om
grammatiske kategoriers
funktion.

Eleven kan få relevant
viden og detaljer ud af en
tekst ved at lytte til den.

Eleven kan lytte til og følge
instruktioner.

Eleven kan ændre den
skrevne tid i en tekst fra
datid til nutid og fra nutid til
datid.

OBSERVATION

FREMFØRRELSE FOR
KLASSEN

RESPONSGRUPPER

MEET AND GREET

QUIZ

FOCUS WORDS

WORDBANKS

SAMTALE

SKRIFTLIGE OPGAVER

Uge 4

Alternative
dage

– – – –



Uge 5-8

Rising Stars

Mundtlig kommunikation Eleven kan indgå i en enkel,
spontan samtale om kendte
emner.

Eleven har viden om enkle
indlednings- og
afslutningsgambitter.

Eleven kan kort tale om egne
oplevelser, ønsker og
drømme.

Eleven har viden om teknikker
til at variere sin præsentation.

Eleven kan deltage i en
samtale omkring det
positive og negative ved at
være rig og berømt.

Eleven kan bruge relevante
sætninger til at udtrykke sin
mening.

Eleven kan forberede og
give en kort præsentation
omkring sit største idol.

OBSERVATION

FREMFØRRELSE FOR
KLASSEN

RESPONSGRUPPER

MEET AND GREET

QUIZ

FOCUS WORDS

WORDBANKS

SAMTALE

SKRIFTLIGE OPGAVER

DELE OPGAVER MED MIG PÅ
PORTALEN

Uge 9

Projektuge

– – – –

Uge 10-13

Witch

Mundtlig kommunikation Eleven kan forstå detaljer fra
tekster inden for kendte
emner.

Eleven har viden om fokuseret
lytning gennem
støttespørgsmål.

Eleven kan forstå det
samlede hele ud fra en
roman.

Eleven udvider ordforråd
ved at bruge nye nøgleord.

Eleven tager aktivt del i

OBSERVATION

ROLLESPIL I GRUPPER

RESPONSGRUPPER

MEET AND GREET



Skriftlig kommunikation Eleven kan finde specifikke
detaljer i forskellige teksttyper.

Eleven har viden omkring
scanning i forhold til
læseformål.

aktiviteterne. QUIZ

FOCUS WORDS

WORDBANKS

SAMTALE

SKRIFTLIGE OPGAVER

DELE OPGAVER MED MIG PÅ
PORTALEN

Uge 14

Påskeferie

– – – –

Uge 15 -17

Save Our
Planet

Mundtlig kommunikation

Skriftlig kommunikation

Kultur og samfund

Eleven kan kort tale om egne
oplevelser, ønsker og
drømme.

Eleven har viden om teknikker
til at variere sin præsentation.

Eleven kan skrive små
fortællinger.

Eleven har viden om
sætningsforbindere.

Eleven kan fortælle om
kulturelle forskelle og ligheder
i enkle kulturmøder.

Eleven kan lave en kort
præsentation om
perspektiver på
klimaforandringer.

Eleven kan give en simpel
forklaring på
drivhuseffekten.

Eleven kan skrive et digt
om vores planet.

RESPONSGRUPPER

QUIZ

FOCUS WORDS

WORDBANKS

SAMTALE

SKRIFTLIGE OPGAVER

DELE OPGAVER MED MIG PÅ
PORTALEN



Eleven har viden om udvalgte
kultur- og samfundsgrupper.

Uge 18

Fagdage

– – – –

Uge 19-22

Family

Mundtlig kommunikation

Skriftlig kommunikation

Kultur og samfund

Eleven kan indgå i en enkel,
spontan samtale om kendte
emner.

Eleven har viden om enkle
indlednings- og
afslutningsgambitter.

Eleven kan anvende enkle
omformuleringer på engelsk.

Eleven har viden om teknikker
til at sige det samme på
forskellig måde.

Eleven kan finde specifikke
detaljer i forskellige teksttyper.

Eleven har viden omkring
scanning i forhold til
læseformål.

Eleven kan fortælle om
kulturelle forskelle og ligheder
i enkle kulturmøder.

Eleven kan beskrive
forskellige typer af familier.

Eleven kan deltage i
diskussioner om forældre.

Eleven kan bruge
forskellige strategier til at
forstå og gøre sig forstået
på engelsk.

SAMTALE

PRODUKT

QUIZ

DISKUSSION I GRUPPER

WORDBANK

FOCUS WORDS



Eleven har viden om udvalgte
kultur- og samfundsgrupper.

Uge 23-24

Buffer
evt.
opsamling

Uge 25

Emneuge

.


