
Årsplan for engelsk i 6. klasse (22-23) 

Engelskundervisningen i 6. klasse vil primært tage udgangspunkt i bogen Pit Stop 6 med 

dertilhørende webside, bestående af forskellige forløb med tekster, lyd –og videoklip samt skriftlige 

og kreative opgaver. Som supplement hertil vil vi også benytte arbejdsbogen Let’s do it 6 med 

henblik på træning af grammatik, skriftlighed og ordforråd. Desuden vil diverse andre tekster, 

videoer og opgaver blive inddraget i undervisningen, bl.a. fra den online bogdatabase Reading A-Z og 

British Council Kids. 

Undervisningen tilrettelægges i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bindende 

kompetencemål og færdigheds –og vidensområder for faget engelsk efter 7. klasse samt fagets 

formålsparagraf, der lyder som følger: 

”Eleverne skal i faget engelsk udvikle sproglige, tekstmæssige og interkulturelle 

kompetencer, således at de kan anvende engelsk nationalt og globalt i deres 

aktuelle og fremtidige liv. Eleverne skal udvikle deres nysgerrighed og bevidsthed 

om engelsk sprog og kunne vælge egnede sproglærings- og kommunikations- 

strategier som grundlag for fremmedsprogsindlæringen. 

 

Stk. 2. Eleverne skal, ved at anvende varierede arbejdsmetoder, it og medier, 

tværfagligt samarbejde og internationale kontakter, opnå oplevelse, fordybelse og 

virkelyst. Herved skal eleverne bevare lysten til at beskæftige sig med sprog og 

kulturer til fremme af deres alsidige udvikling. 

 

Stk. 3. Eleverne skal arbejde med emner der belyser, hvordan mennesker tænker 

og lever i den engelsksprogede verden, så de bliver fortrolige med egen kultur i 

samspil med andre kulturer. Herigennem får eleverne mulighed for at udvikle deres 

forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund og kan forberede sig til 

et liv i et globalt samfund.” (Undervisningsministeriet, 2020) 

 

I løbet af året vil vi arbejde med følgende emner: 

Emne Beskrivelse Primære fokusområder 

Food Om forskellige former for mad, 
madkultur og historie. 

Mundtlighed 
Læsning 
Skriftlighed 

Grandad’s secret Kort bogserie med tilhørende 
opgaver. 

Læsning + læseforståelse 
Mundtlighed 
 

Sports Vi arbejder med forskellige 
sportsgrene. Især alternative 
former for sport som freeskiing 
og bungy jump. 

Læsning + læseforståelse 
Ordforråd 
Mundtlighed 
Skriftlighed 
Kultur og samfund 

Magic Fokus på det eventyrlige, det 
magiske og det uforklarlige. Vi 
læser bl.a. om Houdini og Alice 
in wonderland. 

Skriftlighed 
Mundtlighed 
Kultur og samfund 



December Vi ser nærmere på forskellige 
landes juletraditioner. 
Julehistorie, julesange og 
julelege. 

Kultur og samfund 
Mundtlighed 
Læsning 

Clothes Om tøj og tøjets betydning. Vi 
skal bl.a. diskutere 
skoleuniformer og læse The 
emperor’s new clothes. 

Læsning 
Skriftlighed 
Mundtlighed 

Heroes Vi arbejder med forskellige 
former for helte. Både fiktive 
helte, historiske helte og 
hverdagens helte. 

Læsning 
Mundtlighed 
Skriftlighed 

 

Udarbejdet af Kasper Linneberg – med forbehold for ændringer. 


