
Årsplan 2.  klasse 2016/2017 
Hovedvægten i engelsk undervisningen lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes 
sproglige selvtillid.  
 
Emneområderne vil være konkrete, dagligdags og virkelighedsnære, forhåbentligt også appellere til elevernes fantasi. Vi vil 
bruge kroppen/fagter, og dramatiseringer. Gættelege, ordlege, rollespil, sange, rim og remser vil være naturlige elementer i 
undervisningen.  
 
Vi vil også spille spil – bla. memory, picasso-diktat (hvor man tegner ord i stedet for at skrive dem). Undervisningen vil tage 
udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger, bl.a. fra danskundervisningen. Der vil være fokus på at skabe et trygt 
læringsmiljø, hvor der er stor forståelse for og accept af hinandens forskelligheder fagligt som personligt – sådan at det bliver 
en naturlighed, at ALLE tør træne sproget mundtligt og snakke højt foran alle i klassen. Vi vil skabe et sted, hvor man frimodigt 
og trygt kan bruge det sprog man har. Vi arbejder med mange gentagelser.  
Vi vil fortsætte med at bygge videre på deres basis ordforråd ved at arbejde os igennem forskellige emner. I årsplanen er der 
sat ugenumre på, men de kan roligt tages med et gran salt, da det er svært lige at sætte nøjagtige uger på, da nogle emner 
går hurtigt, mens andre tager længere tid. Måske falder der også et emne ud, mens der dukker et nyt op, som liiiige passer 
ind.  

Børnene vil få en kopimappe, hvor kopierne til de enkelte emner sættes i. Vi vil også bruge det Interaktive Whiteboard. 
Desuden skal vi se flere udsendelser fra Kids English Zone, børneprogram fra BBC. Engelskundervisningen i 2. kl. er 
tilrettelagt efter Undervisningsministeriets Fælles Mål, som kan ses allernederst under selve årsplanen.  

Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal:  
1. lære at forstå, tale, læse og skrive engelsk  
2. lære udtale, retskrivning og grammatik  
3. lære, hvordan de kan lære engelsk  
4. lære om kultur i de engelsktalende lande  

Spørgsmålet er, hvordan kan vi sammen nå frem til de mål? At lære et fremmedsprog er ligesom at lære at cykle: Det er kun 
ved at gøre det, at man kan lære det. For at lære at tale engelsk skal man tale engelsk, og for at lære at læse engelsk skal 
man læse engelsk… osv. Kun ved at træne det kan man blive bedre. Så eleverne skal træne. Prøv at gøre jeres børn 
opmærksomme på alt det engelsk, der er omkring dem. Hvis I kan tale engelsk derhjemme, så gør det. Hvis I kan komme til at 
snakke engelsk af og til eller øve gloser, så gør det, men allervigtigst – vær begejstret for jeres børns læring. Det er altid en 



god ide at arbejde derhjemme med engelsk, hvis der er tid og lyst til det. Der findes forskellige opgaver på www.elevunivers.dk 
til engelsk. Små engelske bøger vil kunne læses på www.inenglishplease.dk, hvor der bruges børnenes unilog-in. Der findes 
også mange super gode apps til begynderengelsk. Nederst – efter selve årsplanen – er der nogle forskellige forslag til apps og 
links, som I også kan bruge derhjemme. 
 
Færdigheds- og vidensmål (efter 4. klassetrin): 
På side 3 findes målene efter 4. klasse; http://www.emu.dk/sites/default/files/Engelsk%20-%20januar%202016.pdf  
 
 
Uge Emne og fokus Materiale Anden aktivitet 
33-35 
 

Asking questions 
A story – The Very 
Hungry Caterpillar  
 

Engelsk Gyldendal 
The Very Hungry Caterpillar 

 
16-17/8 Skolefoto 
 

Uge 36 – Lejrskole 
37 – 41 
 

Repetere days, numbers, 
colours etc. 
The Body 
Halloween 

Engelsk Gyldendal 27/9 Omfotografering 
14/10 Motionsdag/International 
dag 
 

Uge 42 – Efterårsferie 
43  
44 – 48 
49 -  51 

Halloween 
Rhymes 
Christmas 

Engelsk Gyldendal 2/12 Juleklippedag 

Uge 52 -  Juleferie  
1-3 
 

    Family 
 

Engelsk Gyldendal  

Uge 4 – Emneuge/projektuge 
5 -  6 Valentines Day 

People and Places 
 

Engelsk Gyldendal  
 



Uge 7 -  Vinterferie 
8 – 12 
 
13 
 

 Clothes 
 
Easter 

Engelsk Gyldendal 
 

 
 
Forestilling 26-28/3 

Uge 14 -  Studietur 
Uge 15 -  Påskeferie 

16 -17 
 
18 – 22 

Listen, Look, Read, Spell,  
Speak 
 
Wizadora 

Engelsk Gyldendal 
 
Wizadora (film) + kopiark 

 
 
23/5 10. sidste skoledag 
24/5 9. sidste skoledag 
 
 

Uge 23 – Emneuge 
24 – 26 
 

Opsamling/repetion  21/6 Afslutningsfest 
23/6 Sidste skoledag 

 
 


