
 

 

Engelsk i 1./2. kl.   

Jeg glæder mig til at skulle undervise 1./2. kl. i engelsk i år (2021/22). 

Vi vil arbejde med engelsk på en måde, så eleverne føler sig trygge og tør deltage i 

aktiviteterne. Det vigtigste er, at eleverne får talt så meget som muligt og 

interagerer med hinanden. Gennem opgaver ud fra ”Let’s do it 0” og sange, lege, 

små tekster og dialoger bliver sproget leget ind på disse klassetrin. 

Da der ikke er udstukket fagmål for 1. klasse, vil fagmålene primært være for 2. 

klasse.  

Undervisningen vil bygge på de 3 kompetenceområder i Fælles Mål: 

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 og 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: Eleven kan afkode hyppige engelske ord med billedstøtte  
Skrivning: Eleven kan lege med engelsk skriftsprog  
Sprogligt fokus: Eleven kan producere små tekster ved hjælp af sætningsskabeloner  
Sproglæringsstrategi: Eleven kan finde skrevne engelske ord.  

 

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  

Engelsk som adgang til verden: Eleven kan genkende engelsk i mange sammenhænge i 

Danmark.  

Tekst og medie: Eleven kan genkende enkle genrer på engelsk. 

Materialer: 

Vi vil anvende bogen: ”English for minors” og som nævnt Let’s do it 0, suppleret med kopiark, 

som samles i en mappe. 



 

Årsplan: 1./2. kl. 

Uge:   Emner: 

33  Koloni   

34 – 35  Hvad kan vi allerede? (Opstart) 

36 – 37   Colours 

38 – 41  Alphabet   

42  Efterårsferie 

43 – 44  Numbers 

45 – 46    Halloween 

48 – 49  Days 

50  Engelske sange/Christmas 

51   Juleafslutning 

52 – 01  Juleferie 

02 – 03  Repetition 

04 – 06  Alphabet 

07  Vinterferie 

08 – 11  Family 

12 – 15  Easter   

16  Påskeferie  

17 – 19   Seasons   

20 – 22  Body 

23 – 25  Summer 

26  Afslutning af året 

 Der kan forekomme mindre ændringer i løbet af året/Udarbejdet af Lise Museth aug. 2021 



   

 

 

 

 


