
Årsplan for Engelsk 6.årgang 2021-22 

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. 

Kultur og samfund 

interkulturel kontakt; forståelse af samme, forståelse af sprogets status som lingua franca, engelsksprogede 

teksters kendetegn, samt teksters sociale formål og sproglige udformning 

Materialer: 

- First Choice for sjette - Pupils Book 

- First Choice for sjette - Workbook 

- Let’s Do It (Step 3) 

- The New Choice - workbook 

- Wimpy kid 

- www.engelsk4-6.gyldendal.dk 
 
 
 

 
Ret til ændringer forbeholdes JF/DF 

http://www.engelsk4-6.gyldendal.dk/


 

 
Emner Mål Arbejdsformer 

Scotland 
History and facts 
Teenagers in Scotland 
Clans and bagpipes 
Braveheart – the story and the 
film 
Tourist attractions 
The Loch Ness monster 
Ghost stories Christmas 
Songs 
Traditions in different countries 
Stories 
Film: “The Angels` share” 

Udvidelse af ordforråd via 
historiske begivenheder, 
klansystem, turistattraktioner, 
slotte, legender og sange 

Glosefight, parlæsning/samtaler, 
Klassespørgsmål, Lytteøvelser, 
krydsord 

Australia: 
History and facts 
Convicts 
The Gold Rush 
The Aborigines 
Beach Life 
Animals 
Steve Irwin 
New Zealand 
Christmas 
Film: “Australia” 

Udvidelse af ordforråd og 
kendskab via fakta oplysninger 
om stater og territorier, 
kendskab til vigtige begivenheder 
i Australiens historie; 
Straffefanger, 
guldgraver, etnisk australsk 
kultur, social australsk kultur; 
strand- og grill-liv, naturområder 
og særlige dyreliv 

Glosefight, parlæsning/samtaler, 
Klassespørgsmål, lytteøvelser, 
krydsord 

A True Friend 
13/11 -4/12 
Klassesæt 

Udvidelse af ordforråd Læsning, opgaver, 
emnerelaterede samtaler 

Cyber Friends 
Texting  
Social Medias 
Cyber buddies 
Fake Friends 
Cyber bulling 

Udvidelse af ordforråd 
Kendskab til de sociale medier, 
Positive og negative sider af 
kommunikation på internettet 

Læsning, opgaver, 
emnerelaterede samtaler 

 


