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Engelsk 4. klasse 

Emne: Yellow Submarine 

Tema: The Beatles 

I det tematiske forløb i engelskundervisningen i 4. klasse tager vi udgangspunkt i The Beatles. I skal læse 
engelske tekster om The Beatles, og undersøge mere om deres personligheder og karriere. 

Små animationer og mange smukke Beatles sange danner udgangspunktet for lytte og forståelsesopgaver. I 
skal læsefagtekster og arbejde med oversætte/se, billedanalyse, meddigtning og omskrivning 
Vi arbejder med forskellige temaer og vinkler under forløbet, så vi opbygger ordforråd under de forskellige 
indtryk. Der vil være vinkler i forhold til grammatik, som handler om ordklasser og bøjning, 
sætningsopbygning, samt at skrive og stille spørgsmål. 

Jeg glæder mig til at have jer til engelsk 

God arbejdslyst- Kærlig hilsen Malene 



Mål 

MUNDTLIG KOMMUNIKATION 
Lytning 
Eleven kan forstå hovedindholdet i lette fagtekster 
Eleven kan forstå detaljer fra tekster inden for kendte emner 
Samtale 
Eleven kan udveksle enkle, forberedte informationer om faktuelle emner 
Eleven har viden om strukturering af samtalens centrale informationer 
Præsentation 
Eleven kan med støtte kort tale om faktuelle emner 
Eleven har viden om enkle rubrikker, billeder, diagrammer og grafik som støtte til præsentation 

SKRIFTLIG KOMMUNIKATION 
Læsning 
Eleven kan forstå hovedindholdet af enkle fagtekster 
Eleven har viden om hyppige fagord i forhold til det faglige emne 
Skrivning 
Eleven kan skrive små fortællinger 
Eleven har viden om sprogbrug i enkle informerende tekster 
Sprogligt fokus 
Eleven kan skrive enkle, fremsættende og spørgende sætninger med engelsk ordstilling 
Eleven har viden om grammatiske kategoriers funktion 
Sproglæringsstrategier 
Eleven har viden om hjælpemidler 
Eleven kan anvende gættestrategier under læsning 
KULTUR OG SAMFUND 
Eleven har viden om udvalgte kultur- og samfundsgrupper 
Eleven har viden om metoder til udveksling af information 
Eleven kan anvende varierede teksttyper i forskellige medier på engelsk 



Undervisningsplan 

Emne Yellow Submarine 
Tema The Beatles 
Fag Engelsk 
Klasse 4. klasse 

Formål I det tematiske forløb i engelskundervisningen i 4. klasse 
hvorfor er forløbet/indholdet relevant tager vi udgangspunkt i The Beatles. I skal læse engelske 
set i forhold til tekster om The Beatles, og undersøge mere om deres 
- værdigrundlag personligheder og karriere. 
- emnet 
- temaet Små animationer og mange smukke Beatles sange danner 
- fag-faglighed udgangspunktet for lytte og forståelsesopgaver. I skal læse 

fagtekster og arbejde med oversættelse, billedanalyse, 
meddigtning og omskrivning 
Vi arbejder med forskellige temaer og vinkler under 
forløbet, så vi opbygger ordforråd under de forskellige 
indtryk. Der vil være vinkler i forhold til grammatik, som 
handler om ordklasser og bøjning, sætningsopbygning, samt 
at skrive og stille spørgsmål. 

Faglige mål 
hentes fra Forenklede fællesmål Se bilag 
{Vælg regneark-udgaven. Marker gerne 
med gult på oversigten, der indsættes her 
eller på selvstændig side) 

Bløde kompetencer Forandring 
Hvad sættes der fokus på fra - tilpasse sig fleksibelt 
- forandrings- - reflektere 
- lærings- - leve sig ind i en situation 
- relations- og - involvere sig 
meningskompetencen - formidle egne følelser 

- åbenhed 
Læring 

- åbenhed overfor læring 
- være skabende 
- reflektere 
- fortolke 
- ansvarsfølelse 
- selvtillid 
- fantasi 
- mod 
- opfindsomhed 
- nysgerrighed 

Relation 
- indhente viden 
- skabe og bearbejde viden 



- omfortolke viden 
- forholde sig til viden 
- nysgerrighed 
- evnen til at undres 

Mening 
- selvværd 
- selvtillid 
- sætte sig mål 
- fordybelse 
- motivation 
- interesse 
- fortolke, uddrage og vurdere 
- realistisk opfattelse 

Struktur Alle opgaver gennemgås og diskuteres fælles. Hovedparten 
Hvordan skal forløbet organiseres? af opgaverne udarbejdes derefter individuelt. Nogle opgaver 
Arbejdsfaser. løses fælles i klassen, nogle i grupper og andre parvis. 
Fælles inspiration? 
Oplæg, debat, aktiviteter, 
fælles/gruppe/individuelt? 
Hvad er tidsrammen? Deadlines? 

Værdsættelse og evaluering Hvert moduls arbejdsproces og tematisk opgave evalueres 
i processen som ved afrunding mundtligt. Nogle opgaver fremlægges af børnene for 
Hvordan tages stilling til erfaringer og ny klassen. 
indsigt? Hele arbejdsforløbet afrundes med at hvert barn laver en 
Undervejs? Afsluttende? foldebog, hvor de viser deres nye viden om The Beatles og 
Mundtlig? Skriftligt? gruppens musikalske eventyr. 
Fælles, gruppevis, individuelt? 



-æraisneas- <>'6 v,aensmat (ener 4. ktass.etnnJ 

:<ompetenceomr åde I Kompetencem.ål I F .aser F ærdiqheds- og videns:mål 

Mundtlig 
lcommunilcation 

L}Jtning Samta-le Præse,ntation Sprogligt fokus Kommunikationssl:rate_g_ier Sproqlærinqsstrateqier 

fl<::v<:n k;:,n for;t::I 
korte, h;tc fr;:,;cr 

Eleven h er viden om 
fo~tc tracer og 

rytmi;kcmøn;trc 

Elcvcnll.in,ddt.igci 
;proglcgc 

Elcvcnh;:,rvidcnom 
cnqclskeprcq cdelcqc 

Eleven bn pr æccnrcrc E:kven h;:,r viden om 
enkle canqc. rap. rim sproq, rytmf.! og 

ogrcm;criJior bcv-29<:l;c 

Eleven k;:,ndtcrlignc 
hyppige ord og fr;:,;cr : 

Elcvcnh;:,rvidcnorr,,dc 
hyppig;te ord og fraser 

Elcvcnbnmimcfor;i,t: 
f5 cit budckab i 

igennem ' 

E:lcY<:nh;:,rvidcnom ;:,t 

udtrykke ~ig gennem 
r.rop;;prog 

Elcvcn,k;:,nb.::rc;pr<MJ 
11cd::it gcnt::igcfr::t!:Hi 

rytm<: 

Ekv<:rihrvidcnom 
gtnt~gtl~t com ctøne til 

:pr,:,9tilo::9ncl:c 

Eleven kan deltage i 

korte og enkle 

sarntaleromkonkretet---+----------+-----------+----------➔-------------+------------+-------------1 
hverdeqsern ner p.å 

E-n9elsk 

2. 

3, 

El.:::vcnhnfor:t5 
kcreeincerukeicne t, 
:p"rg:m~I og 
bHkriv<:l~H 

Elu,c;nk::011,::tiU<:09 , 
; Eleven t.::or vido::n om I lx:,::or<11 okle ; Elo::vo::n h~r vido::r. om o::nkl<: 
: enkle :pr-ogh::ondling<:1 :p•rg:m~I Y<:d hj.11Jp ::of: sperqcndc fr::o:er 

fo~t<: fr:.~<:r 

fli::YCh k~n fortt5 flt\len h~r viden om 
ho,<:dindholdet i korte vi:uel :t0Ue til 

fort.ellinger lyttcf-or:t~cl:c 

ElcY<:nk::ond<:lt::o~i 
cnkl<:,forbcrcdt<11 
::.amt:.alcromn;ar<: 
emner mtd stettc 

Elcvcn har vbdcn crn 
:t0Hem::okri::olc 

Eleven k::on med :t•ttc El h .d I Eleven hn for:t~ de • 
og tcrberedcee be,:r~::,.;: :~,:" :7u hyppig:;1c ord og fr;i:; er ! 

b c:kriYc er, 9cr.:t::or,d 9 9 inden for n:i:rc emner 

Elevenk::onk-ort 
f ort:i:lle om :ig :elv i 

Ele\Oenh~IYideno,m 
ord 09 fr::o:er til ~t 
pr:i::cr.tere :i9 :elv 

Elcl"<:r.h::orvid<:no,m 
bctydnir.g:felteri ordtorr~d 

EfoYcn k~n for~t:i enkle ; 
bydend~, i;p0r9er1de 09 : 
frem:;xtt:cndci::;:ctningcr: 

Eleven h;)rYidenom -:?nkle 
inton~tion:m"n:tre v<:d 

for:kellige:pro9h;andlinger 

Ele..,.en bn ::oppell-cre ; Eleven h.::or viden om m ~der 
om hjiilp til : ;it :;øge hjiilp p~ genriem 

k;ommunik::otior. : 9e~til. 09 enkelt ~pr 09 

Elevenk::on::onven,de 
:imple 

komrnunik::otion::tr::ote 
gier med 

udg;)ng:;punkti 
moder:m51ct 

flev.-:nh;)rvidenom 
teknikke,til::otudnytte 

moder:m~let 

Eleven k:.1nbr11geYi:1,1el 
støttetilatliire 
ordforr~d 

Elevenh.1rYidenomikhc• 
~progligc strategier til 
ordforr~d:tile':lnel:c 

Elev.-:r1kanudn1,1tte 
re::::o,urcer fr::o ::ondr,c 

:p109 

Elcverih;)rvidenom 
tr::on:::p::orenteordo9 

::::trukturcr 

4. 

El.:::Yenk::onfor:t;i 
fOfm'llmedog Eleven t.~r viden om 

y;;:c:,cntfigcdet;aljeri : n09leordo9fr::o:util 
fo,rt;:aUinger om : hj:.'!lp f,:,r f-:.r~t;tl~cn 
k"r.l<r..t~ hnt'it,- : 

Elever.k::ondclhgci 
c:nkk,:;pont.:ine 

~:.amt::oleromn::11r<11. 

: Ele,cn h;ar ,-iden om enkle I Eleven k::on med :t•tte; 
! fr-1:er til ~ rc::ogcre p~ det kort t~le om r.;xr. : : ~~~,c t!flb<:t : 

EIHell hr Yiden om 
,::t•ttcteknikker til 
pr:.t~tr.t~ti,:,r, 

Elcvenk::on::onvcnded,c 
hyppig:tforekommende' 

Md ,:,~ fr~~~r 

ElcYcr.h::orvidenom 
ordkl-:1:.:;erncn.:ivncord, 

ud:::::09n::;ord, till::119i::ord 09 
forhold:ord 

El,::venbn~nvende 
:imple 

go111tte:tr::otcgicr i 
for::::t~cl:e ;af uker.dt 

nrt'if.-..rr; 

EkYtnti~rvidcn om t'nkk 
9:,:,ue~tr::otc';lier 

Eleven k::onudvi:emod: Elevenh::orvidenom 
ved ;at delt::oge ;akti·,, i : ~proglig ::oktivitet :orn 
~pr-:.9li~t ~ktivitHH i ~d~~~~ til ~pr,:,~til<:~~o!:l~t 

Skriftlig 

l::ommunilc.ation 

L,.æsnin_g_ 5krimin_g_ Sprogligt fokus 5prog~ringssira!egier 

Eleven bn ::ofkod e : Eleven fi.::or viden om 
1-----11 hyppige engebke ord : ordbilleder. der ligger' 

Eleve11 k~n producere 
Eleven kan forstå og 2. øn.'l tck:::ter Yed hj;xlp 

skrivehyppigeordogt---+-----,;-----+------------1 ,, 
udtryk samt korte c::ztr.ing::bbdone, 

tekster om 3 fl\::~r~:~i~~:~ ~;rte ;~~;f:r~:~,:~~:~k~:~ kommu:~::~: !:: tnkle Eleven h::or vi~er. om enkle 
hverdagsemner på . be~krivcl:er lytning til l:.1::ning ord og kone :;;,ztninger ~:.'!tM~~~r 

engelsk 

m.;:d billed~t•tt,:: t:i.:top:.1dd:.1n:k 

Elcvenk::onl-cgemed : Elevenh::orvider.omenkelt 
engel~k :krift:prog ~krift~prog 

Elevenk::,nfinde~krevr.c, 
cngcl:kcord 

Elever.bn::onvcnde 
bill.:::d-:.rdb.,~H 

Elo::vcn h~r viden om <:r.gcl~k 
:krih::;progihverd::agcn 

Elell'enh::orvideno,m 
tnkk 

::i.:tnin9::k:.1bcloner 

Elell'er.h::orYideno-m 
~td~B~v~m,dt hj:.-!lptlTiidkr 

4. 
f;lt,;v~n h~n f9r::-t'il l=:l~vcn tm vid~n 9m 
holl'edindholdc! 111r billed::::t0Ue og 
enl.lc,fortzll~d<1 ordli:tertil 

tek:ter l;;:c:c/-or:t~cl:::e 

Elevenhn:1-.riveenkle: 
b 

. : Elevenh::orvidenomenklc 
erctnmgcr om egen , 

hvcrd~
9 

' bindeord 

Eleven k~r1 ;anvende : Elcve11 h::or ,-ide11 om 
enkle nutid~• og : tnklc bejningdormi::r ;af 
d::otid:form er : ~d:~n:ord 

Elevenk::ono,erf•re 
~pr09, illdhold ~ 
mukturfr~det 
,r,undtli9<:tild<:t 
:::krif,ligc ~rbejdc 

Elev~n h ::ir viden om :::.m:pil 
m~ll~m dtt mundtlig<! og 

:kriftli9e::orbejdc 

Kultur og samfund 

I 

lnierki.-i I Mel koni-a ki Engels:k s:om adgang !il '.'erden T -eks1 og medier 
Elevent.::orvidcr1om 
b0rnetr.1di,ione1fr::o 

1---f---""""''---•-••_"li/l''lll'P"'<•._•_••_• -I Eleven k::on genkende 

Eleven k.an fh::Y~h t;;in fortt::I c m:J Eleven h::or Yider. om :::~:~~::;:~ 
sammenligne børns 

2 
hi~tof~:r~ofrr:9 ° m b0mekult11r i D::onm::.rk 

kvt'rd-:1~ i . engel:k:proged~ engc~!:f~~,gtdt 
engelsksprogede kulturer 

lande- med egen El<:v.:::~ b~ _t-:.r~t~ ~ITI~ El<:Y~n hllr vid~r, ~~ . ElcYt~ hn fi11d~ El~rn, h~r yi,d~r, -:.ITI Elever.~ .. ~r.Ycr.de Eltv<:n hr !idt11 0"1 
hYerdag 3 t11rn•ri~r om typ~t ~f l~v~vdhr, hgh~-:t~r 09 for~k~II~ ~".lmm~nh;1m_9 m~ll~m ord ellkl(l medier til :,ad9>1n9 td t;nkl~ 

. d:.19li9d::09 i en':lcl~k:r:o?ede mellem e9et ::::pro9 09 °'9 fr~:_c~ p~ ~~~'. :pro9 Higt.l~k ir.put tn9cl:::k~pro9edc 

flevenk:.1ndelt:.19c:i 
lege og ~;anga ff:::i, 
tn9ckk~pro9cdc 

Eleven h~r vi.den om 
~tcdcr, hYor der bruge~ 

en9cl:k 

Eleven k~,. ger.her.de Eleven h~t vid<:n om 
enkl~ g~nrerp::I eventyr.tcgne~cricr, 

engcl:::k :::on9e, rim 09 rem::=er 

Eleven bn fort;;:cllc om: Eleven h.::oi Yider. om Eleven er ny:gerrig Eleven h::or vider. om enkle Eleven k::on ;anven~e : ElcYen h~r viden om 

~ 

. . : kultur~ betydning for . . enklt genre, p~ , . 
4. n,ctr::od1t1onero,g , • . efter;ath"rcfor:kclhge tr.:izkvedfor:kclhgetypcr : fo-rt;;:clhngerog 

.___ gen d::ogligd::og : for~t;ae'.::::•'3 :elv typer ::of e ngebk ~f engebk i -.,erden ::9:~~:.: ... ::..__._.~c_d,_, --•- 
[ r, """ I I 1 r~ JO. I I 1,1• I ., ,. l .,-1 •r,1• I 



Indholdsfortegnelse 

Titel Task opg Dato 
Se :Draw my life Lytte/ forståelse 1 
Nøgleord Ordforråd/ oversættelse 2 
Draw my life Ord i anvendelse 3 
Draw my life Tegn og skriv om en episode 4 
Biography Øve oplæsning, 5 
Tøm et bil led for ord Ordforråd/ ental og flertal 6 
Follow direction Læs og forstå 7 
Skriv sætningerne korrekt sætningsopbygning 8 
Ord jagt Ordforråd 9 
Oversæt Ordforråd 10 
Tegne opgave Omskabende arbejde 11 
Lytteøvelse Ordforråd 12 
Lytteøvelse Ordforråd 13 
Lytteøvelse Lytteøvelse 14 
Lytteøvelse Ordforråd 15 
Lytteøvelse Ordforråd 16 
Lytteøvelse ordforråd 17 
Lytteøvelse Ordforråd 18 
Film Omskabende arbejde 19 
Citater læseøvelse 20 
Interview Omskabende arbejde 21 
London Forståelse 22 
Bucket list Omskabende arbejde 23 


