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Årsplan for engelsk i 2. -3. klasse på Ørding Friskole 2021-2022 

Hanne og Simon Ward 

Undervisningen 

Der stiles mod at gøre engelskundervisningen så kommunikativ og levende som 

overhovedet muligt samtidigt med at der stilles flere skriftlige og mundtlige krav til 

undervisningen. Det vil sige, at det er eleverne, som er i spil, og de skal føle, at de får 

talt engelsk hver engelsktime. Det skriftlige arbejde vil løbende blive en del af 

undervisningen, men det er, det talte sprog, som er i fokus. Men det skriftlige er en 

naturlig del af at lære engelsk. Der tales så meget engelsk som muligt, som børnene 

forstår ved hjælp af billeder, mimik og fagter. Samt de mange gentagelser og 

ordbilleder fra tavler og bøger m.m. 

Undervisningen vil primært i begynderundervisningens engelsk omhandle nære 

emner såsom familie, højtider, begivenheder, skole/fritid, kæledyr, hobbies, kroppen, 

tal, farver m.m. Emnerne er genkendelige for eleverne fra sidste år, så de kan forholde 

sig til dem og så at sige hægte engelsk på emner, de allerede kender godt samt 

naturligt udvikle ordforråd både mundtligt og skriftligt-aktivt og passivt. Fælles 

engelsk er blandt andet ud fra systemet First Boost B; My book fra Gyldendal og Come 

on 2 fra forlaget Vektor. Ugelektier bliver i år: Minor words 1 fra Forlaget Delta.  

 



Side 2 af 2 
 

 

 

Løbende aktiviteter 

Nedenstående er eksempler på faste indslag i engelskundervisningen. 

Genkendelighed og gentagelser er af stor vigtighed i de første år med engelsk på 

skoleskemaet. Disse aktiviteter er også en stor del af det ”at lege engelsk ind”, 

samtidig med, at eleverne præsenteres for det skriftlige element.  

 Tounge twisters (få engelsk lyd og udtale leget ind)  

 Lege og spil (grammatikken udforskes og opdages uden at være remser og 

udenadslære). Vi er gerne eleverne udenfor (klasseværelset), når der skal leges. 

Cooperative Learning er en af metoderne. Vi laver en del opgaver selv. 

 Sange – moderne + traditionelle. 

 Rim og remser (ofte tør man sige mere, når alle de andre også siger noget i kor)  

 Wordwalls-klasen skal summe af engelsk…. 

 Klip fra autentisk engelsksprogede film, reklamer m.m.  

Lektier  

Der er faste ugeopgaver  I år afleveres engelsk om tirsdagen og laves om fredagen i 

fordybelsestimen. Bliver børnene ikke færdige her-skal man gerne som forældre 

hjælpe til derhjemme med at få siden lavet.  

Lektierne påbegyndes på klassen med mulighed for masser af hjælp. Samt vi taler om 

lektierne før og efter i den ene lektion, så vi får brugt og repeteret ord og 

grammatikken mest muligt. 
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