
                                 
            
 

UNDERVISNINGSPLAN  
Del- Og slutmål 

Engelsk 1. – 9. klasse 
 
 
 
 
 
Formål  
Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber 
og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan 
udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle 
elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt sprogtilegnelse. 
Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt 
styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at 
eleverne motiveres til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af 
deres videre udvikling. 
Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i 
engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og deres 
forståelse af egen kultur. 
 
 
1.- 3. klasse
Udgangspunktet for den første fremmedsprogsundervisning er barnets evne til 
og glæde ved leg med det talte sprog. 
Der arbejdes med rim, remser, sange, sanglege og små dramatiseringer. 
Rytme, klang og lyd er centrale elementer i undervisningen. Der lægges også 
vægt på bevægelse. Det gælder den fysiske bevægelse, som især dyrkes i 
sanglegene og dramatiseringerne, men det gælder også den i undervisningen 
iboende bevægelse, som udspringer af timens opbygning med vekslen mellem 
lytten og aktivitet, med temposkift og dynamik i sangene og recitationen. 
I sidste tredjedel af forløbet introduceres skriftsproget. Dette sker ved, at rim 
og remser fra de første to års udelukkende mundtlige undervisning skrives ned 
i teksthæfter, så eleverne ud fra i forvejen kendt stof begynder at øve læsning. 
Samtidig udbygges den mundtlige del af stoffet med dramatiseringer, der 
henter deres handlingsforløb fra hverdagslivet og som er egnede til et første 
livtag med dialogen. 
 
Delmål efter 1.– 3. klasse 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 
færdigheder, der sætter dem i stand til at  

− recitere rim og remser  
− synge børnesange  
− deltage naturligt i korte dramatiseringer  
− nedskrive og ”læse” allerede kendte rim og remser med god sans for 

sprogets melodi  
 



4.- 6. klasse 
I løbet af 4. klasse får eleverne udleveret af læreren håndskrevne eller 
eventuelt trykte tekster, således at elevernes bevidsthed om de elementære 
læse-, skrive- og staveregler bliver videreudviklet. Valget af tekster kan med 
fordel forsøges afstemt i forhold til et eller flere af de temaer, der står centralt 
i hovedfagsundervisningen på det respektive klassetrin, men også et skuespil, 
der både læses, reciteres og opføres, så det eleverne møder i skriftlig form, 
bliver levendegjort, kan inddrages, ligesom forkortede udgaver af engelske 
børnebøger ligeledes bør introduceres. Eleverne lærer at besvare spørgsmål til 
læsestoffet – såvel mundtligt som skriftligt. I sidste tredjedel af perioden kan 
man etablere kontakt til en skoleklasse i enten et engelsk- eller et ikke-
engelsktalende land for på den måde at bevidstgøre eleverne om vigtigheden 
af at kunne kommunikere på andre sprog end modersmålet. 
Grammatikundervisningen tager sin begyndelse. Erfaringer fra 
danskundervisningen følges op og man studerer navneord, tillægsord samt 
regelmæssige og uregelmæssige verber, ligesom kendskabet til simpel og 
udvidet nutid, simpel og udvidet datid samt fremtid styrkes igennem såvel 
mundtlige som, med tiden, også skriftlige øvelser. 
Recitation, sange, små ekstemporalspil og dramalege inddrages. 
 
Delmål efter 4.– 6. klasse 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 
færdigheder, der sætter dem i stand til at  

− læse og forstå hovedindholdet af skrevne tekster svarende til 
alderstrinnet  

− stille spørgsmål til samt kommentere såvel korte skriftlige som mundtlige 
oplæg  

− lytte og forstå, svare på enkle spørgsmål og handle i 
dagligdagssituationer på baggrund af kommunikation  

− deltage i dramalege og små ekstemporalspil  
− arbejde med at etablere skriftlig kontakt med en udenlandsk 

venskabsklasse  
 
 
7.- 9. klasse 
Tekstlæsningen intensiveres. Teksternes indhold spænder nu over såvel 
centrale temaer fra de engelsksprogede landes andel i verdenshistorien, 
almenkulturelle emner fra samme sprogområde samt digte og forkortede 
skønlitterære romaner og biografier om eksempelvis James Cook, Florence 
Nigthingale, Mahatma Gandhi eller Martin Luther King. Læsestoffet bliver gjort 
til genstand for såvel skriftligt hjemmearbejde i form af referater og stile som 
mundtlig bearbejdelse på klassen i form af diskussion af temaer udsprunget af 
det læste eller små dramatiseringer, der ligeledes bevidstgør eleverne 
angående temaets facetter. Elevernes evne til at udtrykke sig mundtligt 
styrkes endvidere gennem genfortællinger eller anmeldelser af selvvalgte 
romaner eller korte foredrag om kulturpersonligheder, græsrodsbevægelser 
eller multinationale selskaber med rod i den engelsksprogede del af verden. 
Grammatikundervisningen systematiseres senest fra begyndelsen af 8. klasse, 
hvor eleverne undervises efter et lærebogssystem, der gennemgår den 
elementære engelske grammatik. 
 
Fra 8. klasse deltager eleverne i de årlige orkesterrejser for skolens ældste 
elever. På rejserne, der altid går til andre lande, får eleverne mulighed for at 



afprøve deres engelskkundskaber i samværet med andre unge fra engelsk- 
eller ikke engelsktalende lande. Fra 9. klasse opfordres endvidere eleverne til 
at tage på kortere- eller længerevarende udvekslingsophold i blandt andet 
engelsktalende lande. 
 
Delmål efter 7.– 9. klasse 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 
færdigheder, der sætter dem i stand til at  

− forstå talt engelsk om kendte eller ukendte emner fra dagligdagen  
− følge med i og deltage i en samtale mellem flere indfødte sprogbrugere  
− deltage uforberedt i samtaler om kendte emner  
− fremlægge et forberedt stofområde selvstændigt eller sammen med 

andre  
− redegøre for erfaringer, følelser, holdninger og viden i forbindelse med 

samtaler og debatter om almindeligt kendte emner  
− læse, forstå og referere hovedindholdet af skrevne tekster i dagligdags 

sprog indenfor forskellige genrer og indenfor velkendte emner og 
problemstillinger  

− udtrykke oplevelser, følelser og viden i en sammenhængende, skriftlig 
form  

− udtrykke sig hensigtsmæssigt indenfor almindeligt forekommende sociale 
omgangsformer  

− anvende et tilstrækkeligt og forholdsvis præcist ordforråd inden for 
gængse emneområder  

− anvende synonymer eller omskrivninger  
− have en udtale, der ligner britisk sprogtone  
− anvende viden om centrale grammatiske områder, når fokus er på den 

sproglige form  
− anvende retstavning og tegnsætning så præcist, at meningen bliver 

tilstrækkelig tydelig  
− udnytte de muligheder, der er for at opsøge og bruge engelsk uden for 

skolen  
− lade kropssprog og mimik understøtte utilstrækkelig mundtlig 

kommunikation  
− kunne lytte aktivt  
− abstrahere fra en udtale, der adskiller sig fra den vante  
− læse for at få oplevelse og information eller for at tilegne sig stof  
− anvende ordbøger og grammatiske oversigter  
− arbejde med skønlitteratur og sagprosa  
− belyse en sag fra flere sider i forbindelse med fremlæggelse af et emne 

eller i en debat  
 
 
Slutmål efter 9. klassetrin 
 
Kommunikative færdigheder 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 
færdigheder, der sætter dem i stand til at  

− forstå talt engelsk om kendte og ukendte emner fra dagligdagen  
− forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier, hvor forskellige regionale 

og sociale sproglige varianter forekommer, når emnerne er genkendelige  
− deltage i samtaler mellem flere indfødte sprogbrugere  
− deltage uforberedt i samtaler om kendte emner  



− gengive informationer og oplevelser  
− redegøre for erfaringer og viden og udtrykke følelser og holdninger i 

forbindelse med samtaler, debatter og fremlæggelser  
− læse, forstå og referere hovedindholdet af forskellige typer af tekster 

inden for genkendelige emner  
− søge og udnytte informationer fra forskellige medier og 

informationskilder indenfor genkendelige emner  
− udtrykke oplevelser, følelser og viden i en sammenhængende, skriftlig 

form  
− afpasse en skreven tekst i forhold til modtageren, når der er tale om 

teksttyper fra dagligdagen  
 
Sprog og sprogbrug 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 
færdigheder, der sætter dem i stand til at  

− udtrykke sig hensigtsmæssigt inden for gængse, sociale omgangsformer  
− udtrykke sig uformelt, mundtligt og skriftligt  
− afpasse udtryksformen efter modtager, situation og teksttype  
− anvende grundliggende viden om teksters opbygning og sammenhæng 

inden for almindeligt forekommende teksttyper  
− anvende et tilstrækkeligt og forholdsvist præcist ordforråd inden for 

gængse emneområder  
− anvende synonymer eller omskrivninger, når ordforrådet ikke er 

tilstrækkeligt  
− anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk, 

således at kommunikationen lykkes  
− udtale engelsk forståeligt, herunder med en udtale og intonation, der 

ligner britisk  
− anvende viden om centrale grammatiske områder, når fokus er på den 

sproglige form  
− anvende retstavning og tegnsætning så præcist, at meningen i en tekst 

bliver tilstrækkelig tydelig  
 
Sprogtilegnelse 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 
færdigheder, der sætter dem i stand til at  

− udnytte mange af de muligheder, der er for at anvende engelsk uden for 
skolen  

− anvende strategier i forbindelse med kommunikation, først og fremmest 
omskrivning, overbegreber og synonymer  

− vælge lyttestrategier i forhold til en given situation  
− abstrahere fra en udtale, der adskiller sig fra den vante  
− vælge læsemåde i forhold til teksttype og situation  
− anvende forskellige læsestrategier  
− udnytte it og mediers muligheder til informationssøgning og 

kommunikation  
− anvende ordbøger, grammatiske oversigter og stavekontrol 

hensigtsmæssigt  
− anvende viden om skriveprocessens faser  
− skrive fra idé til færdig tekst, herunder indsamle stof og disponere et 

indhold  
− vælge arbejdsform i forhold til den foreliggende aktivitet eller opgave  
− understøtte et sprogligt udtryk med praktisk-musiske udtryksformer  



 
Kultur- og samfundsforhold 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 
færdigheder, der sætter dem i stand til at  

− anvende viden om levevilkår, værdier og normer i engelsktalende lande i 
arbejdet med skønlitteratur, sagprosa og medier  

− perspektivere tekster til egen kultur og til forhold i engelsktalende lande  
− vurdere forskellige kilders troværdighed, herunder informationer fra 

elektroniske medier  
− anvende engelsk som et internationalt kommunikationsmiddel i og uden 

for skolen  
 

 


