
Årsplan for 5.AB engelsk 2022/2023 (DF/DS) 

2. trinforløb; 5.-7. klassetrin  

Mundtligt; Lytning; forskellige måder at lytte på, samtale; udveksling af informationer og meninger, 

præsentation; fokuserer på den mundtlige udtryksfærdighed, sprogligt fokus; ordforråd, udtale og 

intonation, kommunikationsstrategier; fokuserer på omskrivninger og gættestrategier, 

sproglæringsstrategier; fokuserer på feedback og notatteknik.  

Skriftligt; Læsning; voksende læsefærdigheder i forskellige typer af tekster, skrivning; skriftlighed til 

information og fortællinger, sprogligt fokus; fokuserer på stavning, sætningsopbygning og grammatik, 

sproglæringsstrategier; fokuserer på at skabe større selvstændighed i arbejdet med skrevne tekster.  

Indsigt i kultur- og samfundsforhold; interkulturel kontakt; forståelse af forskelle og ligheder, forståelse af 

sprogets status som lingua franca, engelsksprogede teksters kendetegn, samt teksters sociale formål og 

sproglige udformning. 

Grundmaterialer: 

-First choice for femte, Pupil’s book and workbook  

-Let’s do it 

-Barack Obama of Thee Sing 

-Fotokopier  

 

Supplerende materiale: 

- Spil 

- Film 

- Sange 

- YouTube klip  

 

Emner Trinmål Arbejdsformer 
Great Britain 
 
London  
The Tower 
The Vikings 
English Legends 
Bonfire Night 
The English School system 
 
 
 

 
 
Udvidelse af ordforråd og 
tilegnelse af viden om 
Storbritannien, både når det 
gælder geografi, kulturelle 
seværdigheder og landemærker, 
historie, transport og byliv. 
 
Øge ordforråd og viden om det 
engelske skolesystem og -kultur.  
 
Øge viden og ordforråd om 
engelsk middelalder og klassiske 
engelske legender, musik og 
sange. 

 
 
Læsning og samtaler. 
Klassespørgsmål, lytteøvelser, 
wordsearch, krydsord 
 
Notater til genfortælling 
 
Træne mundtlige beskrivelser 
 
Dialogspil 
 
YouTube 



 

The United States of America 
 
America 
Washington 
The Native Americans 
Dogs 
Summer camps 
 
13 great Americans 
 
 

 
 
Øge ordforråd og viden om 
amerikanske kultur. 
Indianernes liv og kultur, 
herunder boformer og legender.  
Moderne indiansk kultur og 
samfundsforhold.  
 
Øge ordforråd og viden om 
amerikansk sommerlejr kultur. 
 
Træne dialogskrivning 
 
Beskrivelser samt genfortælling 
og gættestrategier 
 
 

 
 
Læsning og samtaler. 
Klassespørgsmål, lytteøvelser, 
wordsearch, krydsord 
 
Notater til genfortælling 
 
Træne mundtlige beskrivelser 
 
Dialogspil 
 
Internetsøgning; kildeforståelse 
og -kritik. 
 
Film. Evt Pocahontas 

Halloween Tilegne sig viden om 
amerikanske traditioner og 
kultur 
 

Læsning af tekster 
Samtaler 
Krydsord 
Spil 
 
 

Christmas Tilegne sig viden om engelske 
traditioner og kultur 

Læsning af tekster 
Samtaler 
Krydsord 
Spil 
Film: Klaus (Netflix) 
 

 


