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Lærer: Susanne Sandfort 
 
 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

August to November 
The race is on 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endangered animals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I vores første tema skal vi 
arbejde med sange og tekster 
der omhandler racerløb. Vi 
skal bl.a. læse, lytte, tale, lave 
interviews, collager og små 
skriftlige opgaver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dette tema skal vi arbejde 
med truede dyr, lære om 
WWF, forskellige Zoos. Vi 
analysere digte om og 
billeder med dyr. Læser 
uddrag fra en dagbog. Og 
skal selv skrive dagbog og et 
digt. Desuden kommer vi ind 
på kulturog samfundsforhold, 
hvor vi skal tale om 
kulturforskelle i forhold til 
syn på dyrevelfærd. Vi skal 
også se en dyrefilm fra BBC 
serien LIFE 
 
 
 
 
 

 
Sprogtilegnelse: Vælge lytte- og 
læsestrategier afhængigt af formål, 
især lytning/læsning efter 
hovedindhold, detaljer eller for at 
få en oplevelse 
 
Kommunikative færdigheder:  
Forstå skrevne tekster, herunder 
skønlitterære og enkle 
sagprosatekster evt. med støtte i 
lyd- og billedmedier 
 
Sprog og sprogbrug: Tale og 
skrive engelsk, således at centrale 
grammatiske regler følges 
 
 
Sprogtilegnelse: Vælge lytte- og 
læsestrategier afhængigt af formål, 
især lytning/læsning efter 
hovedindhold, detaljer eller for at 
få en oplevelse 
 
Kommunikative færdigheder:  
Forstå skrevne tekster, herunder 
skønlitterære og enkle 
sagprosatekster evt. med støtte i 
lyd- og billedmedier 
 
Sprog og sprogbrug: Tale og 
skrive engelsk, således at centrale 
grammatiske regler følges 
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Dragons and Fairies  I arbejdet med dette tema 
kommer vi til at beskæftige 
os med fantasy og forskellige 
fantasifigurer. Vi skal bl.a. 
skrive, tegne, spille, tale, 
læse, synge og lave små 
rollespil. Se en fantasy film 
og skrive en filmanmeldelse 

Sprogtilegnelse: Vælge lytte- og 
læsestrategier afhængigt af formål, 
især lytning/læsning efter hoved 
indhold, detaljer eller for at få en 
oplevelse 
Vælge arbejdsform, herunder 
praktiske og kreative 
arbejdsformer, i forhold til den 
foreliggende aktivitet eller opgave  
 
Kommunikative færdigheder: 
Stille spørgsmål og udveksle 
informationer og synspunkter 
inden for centrale emner og 
situationer  
 
Sprog og sprogbrug: Stave 
centrale og hyppigt forekommende 
ord inden for udvalgte emner 

 
December 

 
I julemåneden skal vi arbejde 
med jul i de engelsksprogede 
lande. Vi skal arbejde med 
juleeventyr, sange og 
forskellige spil. 

 
Kultur og samfundsforhold: Kende 
til eksempler på kulturforhold og 
levevilkår i engelsktalende lande  
 
Kommunikative færdigheder:  
Forstå skrevne tekster, herunder 
skønlitterære og enkle 
sagprosatekster evt. med støtte i 
lyd- og billedmedier. 
 
Sprog og sprogbrug: Anvende et 
centralt ordforråd inden for 
udvalgte emner 
 

January and February 
 
 
York 
 
 
 
 
 

 
 
Vi skal i arbejdet med dette 
tema beskæftige os med byen 
York og dennes historie. Vi 
skal bl.a. synge, skrive, læse, 
tale, have en lille 
læsekonkurrence, lave 
crossword puzzles og lave 

 
 
Sprogtilegnelse: Vælge lytte- og 
læsestrategier afhængigt af formål, 
især lytning/læsning efter hoved 
indhold, detaljer eller for at få en 
oplevelse 
Vælge kommunikationsstrategier, 
herunder kropssprog og mimik 
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små rollespil. Vi skal arbejde 
med billeder, film og sange 
under emnet York. Eleverne 
skal bl.a. arbejde med 
sangene The Grand Old Duke 
of York og Ghostbusters. 
Skrive og fremføre 
spøgelseshistorier. 
 
 
 
 
 
 

samt omskrivninger eller bede om 
hjælp til at udtrykke sig  
 
Kultur og samfundsforhold: Kende 
til eksempler på kulturforhold og 
levevilkår i engelsktalende lande  
 
Kommunikative færdigheder: 
Fremlægge et forberedt emne i 
form af rollespil 
Forstå skrevne tekster, herunder 
skønlitterære og enkle 
sagprosatekster eventuelt med 
støtte i lyd- og billedmedier 
 
Sprog og sprogbrug: Udtrykke sig 
klart og med forståelig udtale 
 
 
 
 

March and April 
 
Strange days 

 
I dette tema skal vi arbejde 
med forskellige spøjse 
mærkedag og deres 
oprindelse. Vi skal bl.a. læse, 
skrive, lave flag, planlægge 
en mærkelig skoledag og lave 
tegneserier 

 
Sprogtilegnelse: Vælge 
arbejdsform, herunder praktiske og 
kreative arbejdsformer, i forhold 
til den foreliggende aktivitet eller 
opgave 
 
Kultur og samfundsforhold: 
Kende til eksempler på 
kulturforhold og levevilkår i 
engelsktalende lande  
 
Kommunikative færdigheder: 
Forstå hovedindholdet af lyd- og 
billedmedier om centrale emner 
fra hverdagen  
Anvende engelsk som 
kommunikationsmiddel i 
kontakten med elever  
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Sprog og sprogbrug: Forstå og 
udføre centrale sproghandlinger i 
udvalgte situationer. 
 

May and June 
Sports 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summer camps 

 
I dette tema sættes der fokus 
på sport. Det er emne, der 
interesserer de fleste elever. 
Vi skal læse såvel fiktive som 
faktuelle tekster om sport, 
samt stifte bekendtskab med 
forskellige idrætsgrene. 
Eleverne skal lave egne 
projekter om deres 
yndlingssport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi skal arbejde med det 
amerikanske fænomen 
summer camp. Vi skal bl.a. 
skrive dagbog, lave 
rotationshistorier, lave 
puslespils læsning og lave 
plakater. 

 
Sprogtilegnelse: Vælge 
kommunikationsstrategier, 
herunder kropssprog og mimik 
samt omskrivninger eller bede om 
hjælp til at udtrykke sig 
Vælge arbejdsform, herunder 
praktiske og kreative 
arbejdsformer, i forhold til den 
foreliggende aktivitet eller opgave  
 
Kommunikative færdigheder:  
Anvende engelsk som 
kommunikationsmiddel i 
kontakten med elever  
 
Sprog og sprogbrug: Anvende et 
centralt ordforråd inden for emnet 
 
 
Sprogtilegnelse: Vælge 
skrivestrategier, herunder anvende 
en grundlæggende viden om 
skriveprocessens faser 
 
Kultur og samfundsforhold:  
Kende til eksempler på 
kulturforhold og levevilkår i 
engelsktalende lande  
 
Kommunikative færdigheder: 
Anvende engelsk som 
kommunikationsmiddel med andre 
elever  
 
Sprog og sprogbrug: Tale og 
skrive engelsk, således at centrale 
grammatiske regler følges 
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Aktiviteterne tilgodeser diverse arbejdsformer. Det være sig individuelt arbejde, pararbejde, og 
gruppearbejde. Under hvert emne arbejder vi med læse-, lytte-, skrive-, og taleøvelser. Desuden 
inddrager vi det visuelle element og arbejder ud fra billeder og små filmklip fra bl.a. Youtube, 
relevante for nærværende emne. Bogsystemer: Pit Stop, Topic Book, Task Book, Frilæsningabøger, 
Let´s Do It 2, Pirana 4, www.Grammatip.com, www.inenglishplease.dk 


