
 
 

Årsplan 2. klasse engelsk 

Skoleåret 2020 - 2021 

Lærer: Kamilla Horsholt 

I engelsk undervises der på mange forskellige måder for at alle elever får mest muligt ud af undervisningen. 

Undervisningen vil bl.a. foregå som klasseundervisning, soloarbejde, pararbejde og gruppearbejde. I 

undervisningen arbejdes der hovedsageligt med udgangspunkt ”First choice: beginners - My Book B” og 

suppleres med ”New let’s do it - step 2” begge efterfølgere af bøgerne brugt i engelskundervisningen i 1 kl. 

Derudover inddrages materialer, spil, lege oa. 

Børne- og undervisningsministeriets formulering af formålet med faget engelsk:  

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 kommunikationsstrategier 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. 

Kompetencemål i faget engelsk efter 4. klasse: 

• Eleven kan deltage i korte og enkle samtaler om konkrete hverdagsemner på engelsk. 

• Eleven kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte tekster om hverdagsemner på 

engelsk. 

• Eleven kan sammenligne børns hverdag i engelsksprogede lande med egen hverdag. 

På baggrund af fagets formål og kompetencemålene er følgende årsplan udarbejdet. 



 

Tema - First choice Tema - Let’s do it 

Hello The family 
My Danish passport 

Daily Life Numbers 
Colors 

The week Days of the week 
Christmas 

Clothes My room 
My school bag 

Food Food 
Drinks 

Transport The mulberry bush 
In the park 

The Zoo Wild animals 
Big or little? 

The Weather One or more? 
On/under/in 

Birthday Spare time 
I can… 

 

Med forbehold for ændringer. 

Kamilla Horsholt 


