
Årsplan - Engelsk 6. klasse - 2022/2023

Fag : Engelsk

Klasse : 6. klasse

Årgang : 2022/2023

Relevante bøger/materialer : PIT STOP #6 Topic Book & Task Book. Piranha Engelsk 6

Øvrigt materiale: Film og tekster. Der suppleres med diverse tekster og film afhængig af behov,

niveau og interesser i klassen.

Andet: Ture, ekskursioner.

I denne årsplan kan nogle moduler skiftes og omorganiseres i løbet af året.

Årsplan Emne Antal uger Beskrivelse
Kompetenceområder/kompetencemål

(Relevante Fælles Mål)

1. forløb Heroes 7-8

Hvad er en helt?

I dette kapitel vil vi arbejde med forskellige typer
helte – dyrehelte, superhelte, hverdagshelte,
krigshelte, helte, der hjælper de fattige og svage, og
helte, der leder i store erobringer. Vi møder kendte
eksempler på helte som Boudicca, Robin Hood, Little
John, Apollo 11, Braveheart, Superman og mange

● Eleven kan skrive forståeligt og
sammenhængende på engelsk / Eleven har
viden om tekstopbygning og afsnitsinddeling

● Eleverne kan skrive en artikel til en avis eller et
blad om et dyr, som reddede nogens liv

● Eleven kan anvende de mest grundlæggende
bøjningsformer og syntaktiske strukturer /
Eleven har viden om grammatiske kategoriers



andre. Vi arbejder selvfølgelig med ordforråd inden
for faget, og vi skal også arbejde med lytte- og
læsestrategier. Derudover kan vi diskutere og skrive
om moralen fra heltehistorier, som Robin Hoods
princip om at tage fra de rige og give til de fattige.
Eleverne får lov til at tænke på deres egne helte og vil
til sidst præsentere om deres valgte helt! Vi vil også
arbejde med poesi og limericks inden for dette emne,
for at hjælpe med skrivefærdigheder.

funktion
● Eleverne kan gennemlæse deres tekst med

henblik på at tjekke og efter behov rette
endelser og bøjningsformer.

● Eleven kan forstå detaljer fra tekster inden for
kendte emner / Eleven har viden om fokuseret
lytning gennem støttespørgsmål

● Eleverne kan indsætte manglende ord i en
tekst, som de har liggende foran sig, mens de
lytter

● Eleven opfatter og indsætter nogle af de
manglende ord, evt. ved hjælp af en liste med
ordene i blandet rækkefølge og/eller efter flere
gennemlytninger.

● Eleven opfatter og indsætter de fleste af
ordene, evt. ved hjælp af listen med
’scrambled words’ øverst på kopisiden og/eller
efter to gennemlytninger.

● Eleven opfatter og indsætter alle ordene uden
støtte og evt. efter blot én gennemlytning.

● Eleven kan udveksle synspunkter om kendte
emner og situationer / Eleven har viden om
argumentative sproghandlinger

● Eleverne kan i et enkelt sprog udveksle
synspunkter om Robins Hoods princip om at
tage fra de rige og give til de fattige

● Eleven kan give korte sammenhængende
fremstillinger på basis af udleverede
informationer / Eleven har viden om teknikker
til at bearbejde information

● Eleverne fremstiller en elektronisk
præsentation med tekst, som de selv har



indtalt.
● Eleven kan udtrykke sig med klar og tydelig

udtale / Eleven har viden om udtaleregler
● Eleverne kan fokusere på deres udtale ved at

inddrage og anvende udtaleregler, når de øver
sig på og fremlægger deres præsentation

● Eleven kan anvende enkle omformuleringer på
engelsk / Eleven har viden om teknikker til at
sige det samme på forskellig måde

● Eleverne kan vælge nogle svære ord i teksten
og forklare dem med deres egne ord, fx i en
gætteleg med en partner.

2. forløb Food 6-7

I dette kapitel vil vi læse om mad, og især se på mad
fra forskellige kulturer (inklusive nogle engelsktalende
kulturer). Hvad spiste de gamle egyptere? Og
vikingerne? Hvordan tilbereder man en slange? Og
hvordan smager en græshoppe? Vi vil læse nogle
interessante historier og opskrifter om interessant og
unik mad.
Vi arbejder naturligvis med ordforråd indenfor faget
og vil også arbejde med forskellige læse- og
gættestrategier, f.eks. scan-læsning og global
forståelse. Der er masser af muligheder for lytte- og
forståelsesaktiviteter i dette modul, samt mulighed
for, at eleverne kan gå i gang med at udarbejde
længere skrivetekster.

● Eleven kan finde specifikke detaljer i forskellige
teksttyper / Eleven har viden om skanning i
forhold til læseformål

● Eleverne kan besvare en række overordnede
spørgsmål, som kræver skannelæsning.

● Eleven kan skrive forståeligt og
sammenhængende på engelsk / Eleven har
viden om tekstopbygning og afsnitsinddeling

● Eleverne kan skrive en tekst med mindst tre
afsnit

● Eleven kan anvende de mest grundlæggende
bøjningsformer og syntaktiske strukturer /
Eleven har viden om grammatiske kategoriers
funktion

● Eleven retter selv sin tekst for fejl af udvalgte
typer, fx navneordenes flertalsendelser
og/eller s på 3. person ental nutid.

● Eleven kan anvende gættestrategier under



læsning / Eleven har viden om strategier til at
gennemføre læseopgaver

● Eleverne kan gætte sig frem til en global
forståelse af teksten, selvom der er ord eller
sætninger, de ikke forstår. (Forståelsen kan
tjekkes mundtligt eller skriftligt med
indholdsforståelsesspørgsmål, som læreren
eller eleverne udformer).

● Eleven kan forstå detaljer fra tekster inden for
kendte emner / Eleven har viden om fokuseret
lytning gennem støttespørgsmål

3. forløb Sports 8-10

Vi vil ikke kun se på traditionel sport og boldspil her -
vi vil også undersøge og lære om nogle andre
sportsgrene som cheerleading, freeskiing, bungy
jump og sæbekassebiler. Som med alle moduler vil vi
arbejde med ordforråd indenfor fagområdet. Vi vil
også se på, hvordan sport har indflydelse på kulturen,
og sammenligne forskellige engelsktalende kulturer
og sport med dansk kultur og sport. Til sidst vil
eleverne skrive en tekst eller oplæg om dette. Vi vil
også begynde at se på, hvordan man argumenterer på
engelsk, hvor vi tænker over, hvordan vi kan
formulere argumenter, så de er mest effektive på
engelsk.

● Eleven kan skrive små fortællinger / Eleven har
viden om sætningsforbindere

● Eleverne kan skrive en lille tekst, hvor de
fortæller om en personlig oplevelse med sport,
og hvor de bruger sætningsforbindere, der
angiver rækkefølge, fx first, then, next, later,
also, finally.

● Eleven kan forstå detaljer fra tekster inden for
kendte emner / Eleven har viden om fokuseret
lytning gennem støttespørgsmål

● Eleverne kan lytte fokuseret til teksten Winter
Sports med den hensigt at finde ord, som skal
bruges til at løse en krydsogtværs

● Eleven kan indgå i en enkel, spontan samtale
om kendte emner / Eleven har viden om enkle
indlednings- og afslutningsgambitter

● Eleverne kan gennemføre et rollespil mellem
Jess og en kammerat (evt. en dreng), hvor Jess
fortæller om de problemer, hun har med sin
mor, og hvor kammeraten lytter, spørger ind og



kommer med gode råd.
● Eleven fortæller som Jess kort og konkret om

sine problemer og svarer som kammeraten
meget kortfattet.

● Eleven fortæller som Jess med nogle detaljer
om sine problemer og lægger også selv lidt til
tekstens informationer. Som kammeraten
svarer eleven aktivt på det, som siges, og stiller
også enkelte opklarende spørgsmål.

● Eleven fortæller frit og levende som Jess og
supplerer med detaljer, som eleven selv lægger
til. Som kammeraten går eleven aktivt ind i
samtalen og kommenterer og stiller
uddybende spørgsmål.

● Eleven kan udveksle synspunkter om kendte
emner og situationer / Eleven har viden om
argumentative sproghandlinger

● Eleven kan med flere argumenter indgå i en
diskussion om, hvorvidt cheerleading er en
sport eller ej.

● Eleven kan anvende enkle omformuleringer på
engelsk / Eleven har viden om teknikker til at
sige det samme på forskellig måde

● Eleverne kan formulere sine argumenter på
flere forskellige måder.

● Eleven kan tage noter i forbindelse med lytning
/ Elev har viden om notatteknik under lytning

● Eleverne kan tage notater under lytning til
teksten og sammenholde egne noter med
kammeraters.

● Eleven kan fortælle om kulturelle forskelle og
ligheder i enkle kulturmøder / Eleven har viden



om udvalgte kultur- og samfundsgrupper

4. forløb Magic 10-12

Dette kapitel hedder magi, og vi vil lære om det
eventyrlige, det magiske, det uforklarlige og det
overnaturlige. Vi vil se på 'magiske tricks' fra det
virkelige liv, samt magi fra fantasy og eventyr også. Vi
møder udbryderkongen og tryllekunstneren Harry
Houdini, Puff the Dragon, Alice i Eventyrland,
havdyret Mowagr i Cornwall og mange flere historier
og enkeltpersoner.
Vi arbejder naturligvis med ordforråd indenfor faget
og vil også arbejde med lytte-, læse- og
gættestrategier, f.eks. detaljeret lytning og arbejde
endnu videre med scanningslæsning.
Der vil være muligheder og aktiviteter med rollespil,
samt gennemlæsning af historier i fællesskab. Vi vil
også diskutere vores egne erfaringer med magi og
tryllekunstnere, samt selv se på historieskabelse. Vi vil
nedbryde nogle historier og derefter se på processen
med at skabe vores egen magiske historie (Pauline
Gibbons TLC-metoden).

● Eleven kan finde specifikke detaljer i forskellige
teksttyper / Eleven har viden om skanning i
forhold til læseformål

● Eleverne kan besvare en række overordnede
spørgsmål, som kræver skannelæsning

● Eleven kan skrive små fortællinger / Eleven har
viden om sætningsforbindere

● Eleven kan anvende gættestrategier under
læsning / Eleven har viden om strategier til at
gennemføre læseopgaver

● Eleverne kan gætte kvalificeret på betydningen
af ord, de endnu ikke kender og dermed opnå
en global forståelse af det læste.

● Eleven kan med støtte anvende
skriveprocessen til forbedring af egne tekster /
Eleven har viden om hovedfaserne i
skriveprocessen

● Eleverne kan lave en indledende brainstorming
og sortere i ideerne, før de skriver. De kan
gennemlæse deres egen eller andres tekster
kritisk med henblik på at gennemføre
forbedringer i teksten.

● Eleven kan forstå detaljer fra tekster inden for
kendte emner / Eleven har viden om fokuseret
lytning gennem støttespørgsmål

● Eleverne kan lytte med henblik på
detaljeforståelse til første og anden del af
teksten Alice’s Adventures in Wonderland ud
fra opgaver, som læreren udformer

● Eleven kan indgå i en enkel, spontan samtale



om kendte emner / Eleven har viden om enkle
indlednings- og afslutningsgambitter

● Eleven kan indgå I et rollespil som enten Harry
Houdini eller en journalist

● Eleven kan kort tale om egne oplevelser,
ønsker og drømme / Eleven har viden om
teknikker til at variere sin præsentation

● Eleverne kan kort fortælle om en tryllekunst
eller tryllekunstner, de har set, eller om egne
erfaringer med trylleri.

5. forløb Clothes 6

"Tøj skaber mennesker", lyder ordsproget. I dette
kapitel udforsker vi en række spørgsmål relateret til
tøj. Kan du for eksempel blive bortvist fra din skole,
hvis T-shirten er falmet? Hvad kan du gøre, hvis du
bliver mobbet på grund af din
tøj? Og hvilken betydning har vores tøj for de
forventninger, vi har til hinanden? Vi læser også H. C.
Andersens klassiske eventyr Kejserens nye klæder.
Vi arbejder naturligvis med ordforråd indenfor faget
og vil også arbejde med forskellige læse- og
lyttestrategier, f.eks. global forståelse, notetagning og
detalje lytning. Derudover kan vi f.eks. føre en
butikstyveri diskussion, fortælle om et stykke tøj, vi
kan lide og forklare hvorfor, og identificere genretræk
i historien om Kejserens nye klæder, der viser, at det
er et eventyr.

● Eleven kan finde specifikke detaljer i forskellige
teksttyper / Eleven har viden om skanning i
forhold til læseformål

● Eleven kan lægge svaret på læserbrevet School
Uniforms and Dress Codesi den rigtige
rækkefølge, alene eller sammen med en
makker.

● Eleven kan forstå hovedindhold og
sammenhæng i forskellige teksttyper / Eleven
har viden om læsestrategier i forhold til
læseformål

● Eleverne kan angribe teksten med en
top-down strategi og med inddragelse af deres
forforståelse og kendskab til den danske
version af eventyret.

● Eleven kan skrive enkle informerende tekster /
Eleven har viden om sprogbrug i enkle
informerende tekster

● Eleverne kan opstille en liste med de
argumenter for og imod skoleuniformer, som
opregnes i de to tekster.



● Eleven kan forstå detaljer fra tekster inden for
kendte emner / Eleven har viden om fokuseret
lytning gennem støttespørgsmål

● Eleverne kan lytte med henblik på
detaljeforståelse til teksten

● Eleven kan udveksle synspunkter om kendte
emner og situationer / Eleven har viden om
argumentative sproghandlinger

● Eleverne kan gennemføre en diskussion med
en makker

6. forløb Space 5-6

Dette kapitel er meget interessant, og der er masser
af interessante emner. Vi vil besvare spørgsmål som:
Hvor lang tid tager det egentlig at tage en rumdragt
på? Hvorfor er Mars rød? Hvad gør du, hvis du er
blevet bortført af aliens? Og hvad er argumenterne
for og imod rumturisme? Og mange flere spørgsmål!

Vi arbejder naturligvis med ordforråd indenfor faget
og vil også arbejde med forskellige lyttestrategier,
f.eks. global forståelse, notetagning og detaljeret
lytning. Derudover kan vi f.eks. arbejde med
informationssøgning, skrive tekster og lave plakater
eller oplæg om Mars og præsentere dem. Der er
muligheder for skrevne tekster her, da vi underviser i
genreskrivning her (forestiller os, at man skriver en
dagbog fra en astronauts perspektiv, osv.), og hvordan
denne dagbogsskrivning er en anden stil
sammenlignet med en informativ og faktuel tekst om
Mars.

● Eleven kan skrive enkle informerende tekster /
Eleven har viden om sprogbrug i enkle
informerende tekster

● Eleverne kan skrive tekster om Mars til deres
plancher med egne formuleringer, blandt
andet på basis af informationer om Mars, som
de har fundet ved søgning på internettet.

● Eleven kan skrive små fortællinger / Eleven har
viden om sætningsforbindere

● Eleverne kan med afsæt i en kendt tekst
færdiggøre en fortælling og tilføje en ny
slutning.

● Eleven kan anvende de mest grundlæggende
bøjningsformer og syntaktiske strukturer /
Eleven har viden om grammatiske kategoriers
funktion

● Eleverne kan gennemlæse deres tekst med
henblik på at tjekke og efter behov rette
navneordenes og udsagnsordenes endelser.

● Eleven kan forstå detaljer fra tekster inden for
kendte emner / Eleven har viden om fokuseret



lytning gennem støttespørgsmål
● Eleverne kan både lytte globalt og

detaljefokuseret
● Eleven kan give korte sammenhængende

fremstillinger på basis af udleverede
informationer / Eleven har viden om teknikker
til at bearbejde information

● Eleverne kan lave en planche med billeder og
informationer om Mars og præsentere den
mundtligt for en partner.

● Eleven kan tage noter i forbindelse med lytning
/ Elev har viden om notatteknik under lytning

● Eleverne lytter til teksten igen og tager noter,
der kan støtte deres hukommelse, med henblik
på at gengive detaljer fra teksten
efterfølgende.

7. forløb Holidays -

Ferieoplysninger, når ferien opstår:
● I november lærer vi om Thanksgiving i USA og

Canada.
● I december lærer vi om juletraditioner
● I påsken lærer vi om påsketraditioner. osv

● Eleven har viden om børnetraditioner fra
engelsksprogede kulturer.

● Eleven har viden om børnekultur i
engelsksprogede områder.

● Eleven kan genkende engelsk i mange
sammenhænge i Danmark.

● Eleven har viden om steder, hvor der bruges
engelsk.


