
Årsplan 5. klasse Engelsk 

Udarbejdet af Tanja Vilrik Bruun 

Der tages forbeholdt for ændringer 

Undervisningen har et kommunikativt sigte og vil skabe rammerne for elevernes tilegnelse af det engelske sprog. 

Engelskundervisningen vil også skabe indsigt i kultur- og – samfundsforhold i såvel engelsksprogede kulturer som i egen kultur. 

Grammatik vil være et kontinuerligt fokus gennem hele skoleåret. Grammatik trænes i en integreret sammenhæng med de forskellige 
forløb. 

 

Uge Emne mål Materialer/aktivitet evaluering 
32-33 Food - USA Eleven kan snakke om madkulturen i 

Storbritannien. 
Eleven har et ordforråd, der kan bruges til at 
snakke om mad. 
Eleven kan fortælle om hvad han/hun selv kan lide. 
 

Engelsk.gyldendal.dk Elevinterviews  
Skriftlig opgave 

34-38 Friendship 
 
 
 

Eleven kan gætte sig til indholdet i en historie. 
Eleven kan fokusere på kendte ord og udtryk. 
Eleven kan læse og genkende dagbogsgenren. 
Eleven kan bruge den korrekte ordstilling, når de 
stiller spørgsmål. 
 

Engelsk.gyldendal.dk 
 
 
Pirana grammar 
book 

Klassesamtaler 
Skriftlige opgaver 
Læse og forståelse opgaver 
Grammatiske opgaver 
Fotohistorie 
 

39-43 Cyber friends 
 

Eleven kan anvende omformuleringer. 
Eleven kan finde synonymer for ord og udtryk. 
Eleven kan anvende åbningsgambitter og faste 
vendinger. 
 

Engelsk.gyldendal.dk 
 
Pirana grammar 
book 

Skriftlige opgaver 
Grammatiske opgaver 
Klassesamtaler 
Minifilm 

44-47 Halloween Eleven kan skrive nøgleord til en fagtekst. 
Eleven kan besvare spørgsmål til en læst tekst. 
Eleven kan sammenligne traditioner i 
engelsktalende lande 
 

Engelsk.gylendal.dk Klassesamtaler 
læseopgaver 

48-50 Heroes in books 
 

Eleven kan svare skriftligt på spørgsmål. 
Eleven kan beskrive personer. 

Engelsk.gyldendal.dk 
 

Skriftlige opgaver 
klassesamtaler 



 Eleven kan skrive en invitation. 
Eleven kender til meddigtning og kan skrive 
slutningen på en historie. 
 

 
Pirana 

1-3 Presentation Eleven kan lave en præsentation af et givent emne 
på engelsk. 
 

Engelsk.gyldendal.dk 
 

Præsentation 

4-6 Weird Wonders 
 

Eleven kan skrive stikord til en læst tekst. 
Eleven kan svare på forståelsesspørgsmål efter 
endt læsning. 
Eleven kan scanne en tekst og finde særlige ord. 
 

Engelsk.gyldendal.dk 
 
Pirana 

Læse og forståelsesopgaver, 
præsentationer 
  
 

8-10 Our senses 
 

Eleven kan tale med en makker og stille spørgsmål 
om sanseindtryk. (samtale) 
Eleven kan beskrive sanseindtryk. (samtale) 
Eleven kan deltage i aktiviteter, hvor engelsk 
bruges som redskabssprog. 
(sproglæringsstrategier) 
 

Engelsk.gyldendal.dk 
 
Pirana 

klassesamtaler 
Tekst forståelse 
Eleverne arbejder med 
omformuleringer og synonymer 

11 Fokus på 
grammatik 

Grammatik  Pirana og 
engelsk.gyldendal.dk 

Grammatiske opgaver 

12-16 Dark Heroes Eleven kan eksperimentere med det talte sprog i 
rollespil. 
Eleven kan genkende amerikansk og engelsk 
udtale.  
Eleven kan skelne mellem forskellige 
høflighedsfraser. 
 

Engelsk.gyldendal.dk Samtaler 
Rollespil 
 

17 Fokus på 
grammatik 

Grammatik Pirana og 
engelsk.gyldendal.dk 

Grammatiske opgaver 

18-22 Wild World Eleven kan genkende forskellige typer af 
faktatekster. 
Eleven kan skrive faktatekster. 
 

Engelsk.gyldendal.dk Forskellige samtaleformer  
tekstopgaver 

23-25 Reading ”Fame” Eleven kan læse en tekst flydende og med rigtig 
intonation. 
Eleven kan omformulere en sætning og beskrive 
hændelser med egne ord. 
 

Engelsk.gyldendal.dk Tekstopgaver 
Læse og forståelsesopgaver 
Genfortælling af tekster 
 


