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Årsplan 1. klasse engelsk  

Skoleåret 2020 - 2021 

Lærer: Henrik Østerby 

 

Følgende årsplan er udarbejdet og planlagt med udgangspunkt i fælles mål for faget engelsk. Forløbet leder 

mod følgende overordnede kompetencemål: 

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

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

Eleven kan sammenligne børns hverdag i engelsksprogede lande med egen hverdag 

 

Der kan forekomme ændringer undervejs i forløbet.  

 

Undervisningen i engelsk på 1. årgang er tilrettelagt med 1 ugentlig lektion. I det første år med engelsk vil 

det være den mundtlige del, som vægtes højest. Dette sker for at eleverne kan "få smagt" på sproget og 

vænne sig til at "have sproget i munden". 

 

Med udgangspunkt i ovenstående tilstræbes: 

• Et trygt læringsmiljø, så eleverne tør anvende sproget. Elevernes selvtillid og succesoplevelser prioriteres 

højt,  

   så eleverne bliver glade for at udtrykke sig på trods af naturlige fejl og mangler i et sprog, som er på vej. 

• Vægt på at undervisningen skal være legende med god sammenhæng mellem sprog og handling. 
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• Indarbejdning af gode rutiner og arbejdsvaner, som hjælper eleverne til samarbejde i par og grupper. 

• Der vil være megen sang, rim, remser og lege til at lære nye ord og begreber. 

 

Klassen skal arbejde med bogsystemet: "First Choice: Beginners Book A". 

Emnerne bliver: 

• Numbers   

• Colours   

• Family  

• Home   

• My body  

• The farm  

• Christmas. 
Angående pædagogiske og didaktiske overvejelser omkring mål og midler i forbindelse med de forskellige 

emner i løbet af skoleåret henvises til lærervejledningen for bogsystemet. Heri er der særdeles gode 

beskrivelser af de forskellige delmål, forslag til metoder samt muligheder for løbende evaluering. 

 

Sideløbende skal klassen arbejde med Let`s Do it, My very first. 

 

I løbet af skoleåret vil der blive inddraget relevante tekster og små tegnefilm i det omfang eleverne 

sprogligt magter det. I forbindelse hermed kan der trænes kommunikation i form af rollespil, dukketeater 

med stangdukker.  

 

 

 


