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Fagformål for faget 2.-9. klasse 
   
Stk. 1. 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 kultur 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 kan blive 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 forberede sig til et liv 
i et globalt samfund.  
  

 

Fagets tre kompetenceområder    
Faget engelsk er opbygget omkring tre kompetenceområder (gældende for 1.-4.klasse)  

Mundtlig kommunikation  
Eleven kan deltage i korte og enkle samtaler om konkrete hverdagsemner på engelsk  

 Lytning Eleven kan forstå korte, faste fraser  
 Samtale Eleven kan deltage i sproglege  
 Præsentation Eleven kan præsentere enkle sange, rap, rim og remser i   
 Sprogligt fokus Eleven kan efterligne hyppige ord og fraser  
 Kommunikations- og sproglæringsstrategier Eleven kan mime for at få sit budskab igennem o Eleven kan lære sprog 

ved at gentage fraser i rytme  

    

Skriftlig kommunikation  
Eleven kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte tekster om hverdagsemner på engelsk  

 Læsning o Eleven kan afkode hyppige engelske ord med billedstøtte  
 Skrivning o Eleven kan lege med engelsk skriftsprog  
 Sprogligt fokus o Eleven kan producere små tekster ved hjælp af sætningsskabeloner   



 

 

 Sproglæringsstrategi o Eleven kan finde skrevne engelske ord   

Kultur og samfund  
Eleven kan sammenligne børns hverdag i engelsksprogede lande med egen hverdag  

 Interkulturel kontakt o Eleven kan deltage i lege og sange fra engelsksprogede kulturer   
 Engelsk som adgang til verden o Eleven kan genkende engelsk i mange sammenhænge i Danmark   
 Tekst og medie o Eleven kan genkende enkle genrer på engelsk   

 

Engelskundervisningen  

Engelskundervisningen i 1.- 2. klasse bygger på, at eleverne er trygge og tør deltage i aktiviteterne. Der bliver lagt vægt på at eleverne taler og interagerer med 
omverden. Vi vil arbejde med sange, lege, små tekster og dialoger, så sproget bliver leget ind på disse klassetrin. Der vil ikke blive givet lektier for.  

Vi bruger primært bogen English for minors i skolen suppleret med kopiark. Desuden suppleres med andre materialer, som eleverne får i en mappe. Denne har de 
mulighed for at tage med hjem. Der foreligger ikke mål for 1. klasse, derfor er fagformål kun til brug fra 2. klasse. 

 

 
 

Uge/måned Emne  Kompetence- 
område(r) 

Færdigheds- og vidensområder 
Læringsmål 

Forløb/stofområde Evt. produkt 

Uge 34-36 Opstart – hvad 
kan vi allerede? 
 

 Mundtlig 
kommunikation  

Eleven kan forstå korte faste 
fraser. 

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

Flash Cards 
(print fra engelsk 
Gyldendal eller 
www.mes- 
english.com/flash 
Cards.php  
 

 

http://www.mes-/


 

 

Uge/måned Emne  Kompetence- 
område(r) 

Færdigheds- og vidensområder 
Læringsmål 

Forløb/stofområde Evt. produkt 

Uge 37- 39 1.Colours 
 
2.English for 
minors 
 

 Skriftlig 
kommunikation  

Eleven kan afkode hyppige 
engelske ord med billedstøtte.  
 
Eleven har viden om ordbilleder, 
der ligger tæt op ad dansk 

Der udleveres 
skriftlig engelskbog 
”English for minors”. 

Engelsk Gyldendal 
0.-3. klasse 

 Der arbejdes fælles 
på klassen  

 

Kopiark med farver  
Små opgaver 

Uge 40-41 1.Alphabet   
2.English for 
minors 
 
 

 Skriftlig og mundtlig 
kommunikation  

Eleven kan afkode hyppige 
engelske ord med billedstøtte.  
 
Eleven har viden om ordbilleder, 
der ligger tæt op ad dansk 

 Engelsk Gyldendal 
0.-3. klasse 
”English for minors”. 
Eleverne begynder at 
arbejde individuelt i 
skr. bog  

Sange, kopiark med 
alfabet 

Uge 43 - 45 1.Numbers  
2.English for 
minors 
3.Halloween 
 

Skriftlig og mundtlig 
kommunikation  
 
Kultur og samfund 

Eleven kan afkode hyppige 
engelske ord med billedstøtte.  
 
Traditioner i USA – Halloween 
Interkulturel kontakt  
Eleven kan deltage i lege og 
sange fra engelsksprogede 
kulturer   
 
 

 Engelsk Gyldendal 
0.-3. klasse  
”English for minors”. 
Eleverne begynder at 
arbejde individuelt i 
skr. bog 
 

Kreationer og uhygge 



 

 

Uge/måned Emne  Kompetence- 
område(r) 

Færdigheds- og vidensområder 
Læringsmål 

Forløb/stofområde Evt. produkt 

Uge 46-48 1.Days  Skriftlig og mundtlig 
kommunikation  
  

Eleven kan afkode hyppige 
engelske ord med billedstøtte.  
 
Eleven har viden om ordbilleder, 
der ligger tæt op ad dansk  

Engelsk Gyldendal 
0.-3. klasse  
Kopiark  

 

Uge 49-51 1.Engelsk sang 
2. Christmas  
  

Mundtlig 
kommunikation  
 
Kultur og samfund 

Interkulturel kontakt  
 
Eleven kan deltage i lege og 
sange fra engelsksprogede 
kulturer   
 
  

YouTube – sang 
 
Engelsk Gyldendal 
0.-3.klasse 
Flashcards: Level 1 
- Christmas Pictures 
- Shane’s Christmas 
video 
- Christmas Tasks: 
Ornament 
  

Eleverne øver en 
engelsk julesang til 
julefesten 
 
Julekort letter to 
Santa (pdf gyldendal) 

Uge  1-3 1.Repetition af 
det vi har lært 
indtil nu 
2. English for 
minors 

Skriftlig og mundtlig 
kommunikation  
  

Eleven kan forstå korte og faste 
fraser 

Kopiark med 
repetitionsopgaver  

 

Uge 4-6 1.Alphabet  
2.English for 
minors 
 

Mundtlig 
kommunikation  
 

Lytte og samtale Der lægges vægt på 
vowels, udtale. 
Engelsk Gyldendal  
English for minors 
(Der er på 
nuværende tidspunkt 

 



 

 

Uge/måned Emne  Kompetence- 
område(r) 

Færdigheds- og vidensområder 
Læringsmål 

Forløb/stofområde Evt. produkt 

nogen elever, der er 
færdige med bogen. 
Der vil blive 
udleveret ny skr. bog 
til de elever) 

Uge 8-10 1.Family  
2.English for 
minors 

Mundtlig 
kommunikation  
  

Sprogligt fokus, samtale og 
præsentation 

Engelsk Gyldendal 
0.-3.klasse 
English for minors  

Family wall 

Uge 11-14 1. English for 
minors 
2.Easter 

Skriftlig og mundtlig 
kommunikation  
  
Kultur og samfund  

Traditioner i USA – Easter  
Interkulturel kontakt  
Eleven kan deltage i lege og 
sange fra engelsksprogede 
kulturer   
 
 

Easter: 
Engelsk Gyldendal 
- Easter Flashcards: 
Level 1 
- Easter Pictures 
- Shane’s Easter 
video 
- Easter Tasks: 
Bunny Cup 

- Husk materialer til 
Bunny Cup (se listen 
i lærervejledningen). 
  

Uge 16-18 1.Seasons Skriftlig og mundtlig 
kommunikation  
  

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

Eleven kan forstå korte, faste 
fraser  

 

Engelsk Gyldendal  
 
Supplerende 
materiale: 
- Four season 
activities (Activity 
Village) 
- Seasonal activities 
(Activity Village  

 

https://www.activityvillage.co.uk/four-seasons
https://www.activityvillage.co.uk/four-seasons
https://www.activityvillage.co.uk/seasons


 

 

Uge/måned Emne  Kompetence- 
område(r) 

Færdigheds- og vidensområder 
Læringsmål 

Forløb/stofområde Evt. produkt 

Kopiark 
 
 

Uge 19- 21 1.Body Skriftlig og mundtlig 
kommunikation  
  

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

Eleven kan producere små 
tekster ved hjælp af 
sætningsskabeloner    

  

Supplerende 
materiale: 
- Parts of the Body 
(British Council) 
 
Engelsk Gyldendal 
 

Leg og bevægelse 
Sang 
Tegninger  

Uge 22- 23 Buffer uger Skriftlig og mundtlig 
kommunikation  
  
  

 Vi samler op på det, 
vi ikke har nået i 
årsplanen. 

 

Uge 24-26 1.English for 
minors 
2. Summer  

Skriftlig og mundtlig 
kommunikation  
  
  

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

Eleven kan producere små 
tekster ved hjælp af 
sætningsskabeloner    

  

Engelsk Gyldendal 
 
Kopiark fra året 

Sommer tegning med 
så mange ord fra året 
som muligt. 
 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/category/topics/parts-the-body
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