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Uge Emne Læringsmål Materialer Beskrivelse 

32-35 Me and my family 

 

• kan du spørge og fortælle om, 

hvordan man har det 

• kan du fortælle, hvilke 

familiemedlemmer du har, og 

spørge til andres familie 

• kan du præsentere og fortælle om 

dine familiemedlemmer. 

Me and My Family - 

Forløb - Engelsk 

indskoling - Alinea 

I dette forløb lærer du at tale 

med andre om, hvordan I har 

det, og at præsentere din 

familie for andre.  

36 Lejrskole 

37-40 Colours, Numbers and 

Patterns 

 

• kan du tælle til 100  

• kan du beskrive farvenuancer  

• kender du nogle almindelige 

mønstre på engelsk. 

Colours, Numbers and 

Patterns - Forløb - 

Engelsk indskoling - 

Alinea 

Der er farver, tal og mønstre 

overalt. Bare se dig omkring! 

I dette forløb lærer du en 

masse farver, tal og mønstre 

på engelsk. 

41 Temauge 

42 Efterårsferie 

43-44 The Weather Forecast 

 

• kender du lidt flere vejrord 

• kan du fortælle om, hvordan vejret 

er i dag 

The Weather Forecast - 

Forløb - Engelsk 

indskoling - Alinea 

I har allerede lært en masse 

engelske ord om vejret. Her 

lærer I endnu flere og I lærer 

også at bruge dem, når I skal 

lave jeres helt egen 

vejrudsigt! 

45-48 Calendar and Time 

 

• ved du, hvad ugedagene og 

månederne hedder på engelsk 

• kan du fortælle, hvilken dato det er 

•  kan du tale om, hvad klokken er. 

Calendar and Time - 

Forløb - Engelsk 

indskoling - Alinea 

Tick tock, tick tock – tiden 

går, klokken slår. I dette 

forløb lærer I om alt muligt, 

der har med tid at gøre. 
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49 Christmas • kender du en masse engelske ord 

om jul 

• kan du lave en ønskeseddel til 

julemanden 

• kan du skrive et julekort 

• ved du, hvad englændere spiser 

juleaften. 

Christmas - Forløb - 

Engelsk indskoling - 

Alinea 

Hvad spiser englændere 

juleaften? Og kender du 

traditionen med at skrive 

julekort til sine bedste 

venner? 

Lær alt muligt om jul på 

engelsk i dette forløb. 

50 Temauge – jul 

51 Christmas – fortsat     

1-5 The Body 

 

• kan du en masse nye kropsord. 

• kan du nogle adjektiver, som kan 

beskrive kroppen. 

• kan du nogle verber for ting, 

kroppen kan gøre. 

• kan du beskrive, hvordan du ser ud. 

The Body - Forløb - 

Engelsk indskoling - 

Alinea 

Har du nogensinde tænkt 

over, hvor mange kropsdele 

vi har? 

Du kender allerede ordene for 

nogle af tingene på kroppen. 

Dem lærte du i 1. klasse. Her 

kan du lære endnu flere! 

6 Showtime – temauge 

7 Vinterferie 

8-10 My Clothes 

 
• kan du navnene på det meste tøj, 

der findes 

• kan du beskrive og tale om dit og 

andres tøj med detaljer 

• kan du fortælle, hvilket tøj der 

passer til vinter og sommer. 

My Clothes - Forløb - 

Engelsk indskoling - 

Alinea 

Hvordan ser din trøje ud? Har 

den prikker eller striber? I 

dette forløb lærer du at 

beskrive og præsentere dit og 

andres tøj. 

11-12 Easter • Kender du til påsken og engelske 

ord for det 

• Repeterer tal og farver 

• Lærer rimet Humpty Dumpty 

https://ps.alinea.dk/ps-

assignment/7802  

https://ps.alinea.dk/ps-

assignment/7784  

Eleverne ser en video fra 

Easter Parade i New york og 

tegner deres egen Easter 

bonnet. 

Eleverne farvelægger 

https://engelsk.alinea.dk/course/A4JF-christmas
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påskeæg ved at spørge og 

svare om tal og farver og 

lærer rimet Humpty Dumpty. 

13 Temauge 

14 Påskeferie 

15-18 Let's Eat! 

 
• kan du tale om, hvordan mad ser ud 

og smager 

• kan du fortælle, hvad du kan lide at 

spise til morgenmad, frokost og 

aftensmad 

• ved du, hvad man kan sige, når 

man sidder til bords. 

Let's Eat! - Forløb - 

Engelsk indskoling - 

Alinea 

Hamburger, spaghetti og 

pizza - du kender sikkert en 

masse madord på engelsk 

allerede! I dette forløb lærer 

du endnu flere. 

19-21 My Day 

 
• kan du fortælle, hvad du laver i 

løbet af en dag    

• kender du til flere forskellige 

udsagnsord 

• kan du tale med andre om dine 

daglige rutiner. 

My Day - Forløb - 

Engelsk indskoling - 

Alinea 

Hvad tid står du op? Hvad 

spiser du til morgenmad? 

Hvad laver du efter skole? 

I dette forløb vil du lære at 

fortælle om de ting, du gør 

hver eneste dag. 

22-24 Pets • Kan du forskellige navne på 

kæledyr 

• Kan du beskrive forskellige dyr 

• Har du læst/lyttet til forskellige 

informationer om dyr 

Skole – Engelsk – Emner 

– Animals  

 

25 Klasselæreruge 

 Sommerferie 
 

Der tages forbehold for ændringer. 

Undervisningen følger i øvrigt de vejledende Fælles Mål fra UVM. 
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