
 
Årsplan for 4./5. klasse 2019/20 i faget Engelsk 

 
1. halvår 

 
Svanevej Privatskole, Svanevej 10, 2400 København NV. 

 
 
 
Formålet med årets undervisning:   
 
Formålet med undervisningen i engelsk er at udvikle mundtlige såvel som skriftlige kommunikative 
færdigheder med hovedvægten på førstnævnte. 
At eleverne bevarer deres motivation og nysgerrighed til at udvikle/videreudvikle deres kommunikative 
færdigheder på engelsk. 
At udvikle elevernes sproglige bevidsthed. 
At udbygge elevernes viden om kultur-og samfundsforhold i engelsktalende lande og sammenligne 
forholdene med danske forhold. 
At bidrage til at skabe en tryg atmosfære i klassen, således at alle elever får selvtillid til at bruge sproget 
aktivt (tale mest muligt, forsøge at gøre sig forståelige selvom de mangler ord, - og gætte kvalificeret i 
forbindelse med lytte- og læsetekster). 
At skabe en begyndende bevidsthed om at benytte grammatik som redskab til at forbedre deres 
engelskkundskaber. 
Undervisningen har sit afsæt i Fælles Mål 
 
 
Undervisningsmidler: 
 
Undervisningsportalerne www.engelskfaget.dk (CLIO) og www.gyldendalsfagportaler.engelsk.dk  danner 
grundlag for undervisningen.  
Der arbejdes i løbet af året med følgende emner: 
 
‘Myths and Legends’ (Clio) 
‘This is friendship’ (Clio) 
’USA’ including ‘Halloween/Thanksgiving’ (Clio & Gyldendal) 
‘Christmas’ (Gyldendal) 
 
Der arbejdes ugentligt individuelt med grammatik/skriftlig fremstilling i arbejdsbøgerne ’Let’s do it’ & 
’Break’. Kopiark og it-portalerne benyttes også til disse træningsområder. 
 
Fagportalen Gyldendal har et fint Bibliotek, hvorfra eleverne fælles og individuelt kan læse engelske 
bøger/uddrag af bøger. 
 
Enkelte udvalgte tekster fra andet undervisningsmateriale vil også blive benyttet, hvor det findes relevant 
og inspirerende. Desuden, hvor det er nødvendigt for at differentiere undervisningen til de forskellige 
niveauer, der findes i klassen. 
 
 
 
 



Undervisningsmetoder: 
 
Der veksles mellem forskellige undervisningsformer (individuelt, par, gruppe, klasse) afhængig af 
aktiviteternes art. 
Katederundervisning ligesom elevpræsentationer vil indgå i aktuelle forløb. 
Der benyttes CL-øvelser til ord-/sætningstræning, bevægelse og samarbejde. Det lægges vægt på, at alle 
elever har læst og/eller udtrykt sig på engelsk i hver lektion. 
 
 
Praktisk/musiske elementer i undervisningen: 
 
I størst muligt omfang inddrages rim, remser, sang og rollespil i undervisningen. 
Hvor det er muligt, arbejdes kreativt med ord, sætninger, billeder og sprog. 
Eleverne opmuntres til at lave ’Hot Spots’ - små personlige interesse-performances med mulighed for brug 
af alle virkemidler og det engelsk sprog, - ofte med PP. Desuden ’Show and tell’. 
 
 
Evaluering: 
 
Indbygget i IT-portalerne findes en naturlig fælles-evaluering/selvevaluering i forbindelser med 
emneområderne. 
 
 
Sociale mål: 
 
At skabe iver efter at kunne benytte et nyt sprog. 
At give eleverne den selvtillid, der skal til for at forsøge sig med sproget! 
At skabe et trygt læringsmiljø. 
At lære eleverne at acceptere hinandens forskelligheder og udtale. 
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