
Ret til ændringer forbeholdes - SK 

Årsplan for Engelsk  

1. Klasse 22/23 

 

Fagformål for faget engelsk  

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 

kulturer 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 bliver 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 kan forberede sig til et liv i et 

globalt samfund. 

 

Mundtlig kommunikation  

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

Lytning  
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Eleven kan forstå korte, faste fraser. Eleven har viden om faste fraser og rytmiske 

mønstre. 

Samtale  

Eleven kan deltage i sproglege. Eleven har viden om engelsksprogede lege. 

Præsentation  

Eleven kan præsentere enkle sange, rap, rim og remser i kor. Eleven har viden om 

sprog, rytme og bevægelse. 

Sprogligt fokus  

Eleven kan efterligne hyppige ord og fraser. Eleven har viden om de hyppigste ord og 

fraser. 

Kommunikationsstrategier  

Eleven kan mime for at få sit budskab igennem. Eleven har viden om at udtrykke sig 

gennem kropssprog. 

Sproglæringsstrategier 

Eleven kan lære sprog ved at gentage fraser i rytme. Eleven har viden om gentagelse 

som støtte til sprogtilegnelse. 

 

Skriftlig kommunikation  

Eleven kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte tekster om 

hverdagsemner på engelsk. 

Læsning  

Eleven kan afkode hyppige engelske ord med billedstøtte. Eleven har viden om 

ordbilleder, der ligger tæt op ad dansk. 
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Skrivning  

Eleven kan lege med engelsk skriftsprog. Eleven har viden om enkelt skriftsprog. 

Sprogligt fokus  

Eleven kan producere små tekster ved hjælp af sætningsskabeloner. Eleven har viden 

om enkle sætningsskabeloner. 

Sproglæringsstrategier 

Eleven kan finde skrevne, engelske ord. Eleven har viden om engelsk skriftsprog i 

hverdagen. 

 

Kultur og samfund 

Eleven kan sammenligne børns hverdag i engelsksprogede lande med egen hverdag. 

Interkulturel kontakt  

Eleven kan deltage i lege og sange fra engelsksprogede kulturer. Eleven har viden om 

børnetraditioner fra engelsksprogede kulturer 

Engelsk som adgang til verden  

Eleven kan genkende engelsk i mange sammenhænge i Danmark. Eleven har viden 

om steder, hvor der bruges engelsk.  

Tekst og medier 

Eleven kan genkende enkle genrer på engelsk. Eleven har viden om eventyr, 

tegneserier, sange, rim og remser. 
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Måned Emne Materialer  Mål 

August Names and 

numbers  

 

 

Banko med 

tallene fra 1-

20 

 

Eleven kan sige 

mit eget navn på 

engelsk.  

Eleven kan tælle 

til 20 engelsk.  

September  

 

Month, date and 

seasons  

 

 

Piktogramer 

på tavlen 

Eleven har 

kendskab til 

måneder, datoer 

og årstider. 

 

Eleven kan 

benytte dem til 

piktogrammer på 

klassen.  

Oktober  

 

Colours  

 

 

Plakater og 

plancher  

 

Twister  

 

Eleven kan 

farverne på 

engelsk og kan 

benytte dem i 

daglig tale.  

 

Eleven kan løse 

opgaver med 

farverne. 
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November  

 

My body  

 

 

Head, 

shoulders, 

knees and 

toes.  

Eleven ved, hvad 

kroppens dele 

kaldes på engelsk.  

 

Eleven kender 

flere sanglege og 

rim på engelsk og 

kan benytte dem i 

forståelsen af 

kroppen.  

December 

 

Christmas  

 

  

Traditionelle 

juleretter fra 

andre lande. 

 

Jul i 

forskellige 

lande 

engelsktalende 

lande.  

 

Juleord.  

 

Billedlotteri 

med juleord.  

Eleven har 

kendskab til jul i 

andre lande og 

kan benytte 

enkelte engelske 

termer, der 

beskriver deres 

mad.  

 

Eleven kan sige de 

mest traditionelle 

juleord i Danmark 

på engelsk.  
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Januar 

 

Fruits and food  Vi ”leger” 

butik.  

Eleven har 

kendskab til flere 

forskellige 

madvarer på 

engelsk og kan 

benytte dem i 

lege.  

 

Eleverne 

kommunikerer på 

engelsk. 

Februar  

 

Weather  Piktogrammer  

 

Opgaver  

Eleven har 

kendskab til vejret 

termer på engelsk 

og kan benytte 

dem i daglig tale.  

Marts  

 

Animals  Mime lege  

 

Sang lege  

Eleven har 

kendskab til flere 

dyre navne på 

engelsk og kan 

benytte dem i lege 

og rim.  

April 

 

My family Stamtræ og 

præsentation 

Eleven har 

kendskab til de 
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familiære termer 

på engelsk og kan 

skrive dem.  

 

Eleverne kan 

kommunikere med 

de engelske 

familietermer.  

Maj 

 

The clock   Remser og rim Eleven har 

kendskab til tal og 

termer for klokken 

og kan benytte 

nogle i daglig tale. 

Juni 

 

Spørgeord  Quiz og byt  Eleverne har 

kendskab til de 

engelske 

spørgeord og kan 

benytte nogle i 

sætninger.  

 


