
Vi følger forenklede fælles mål. 

Fagformål - 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 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. 

Introduktion 
 Faget engelsk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Engelskundervisningen er 

inddelt i fire trinforløb: 1.-4. klasse, 5.-7. klasse, 8.-9. klasse og 10.klasse 

Eleverne skal lære at kommunikere på engelsk på et selvstændigt niveau med mennesker fra hele 

verden på baggrund af deres viden om engelsk sprog og deres interkulturelle kompetencer. 

Fælles Mål omfatter tre kompetenceområder: Mundtlig kommunikation, skriftlig 

kommunikation samt kultur og samfund. 

Centralt i faget står arbejdet med de kommunikative, interkulturelle og tekstuelle kompetencer med 

udgangspunkt i et kommunikativt sprogsyn. Områderne hænger sammen således, at de forskellige 

kompetenceområder understøtter hinanden i et helhedssyn på sproglæring og -undervisning. 

Fasemål fra en fase indgår i arbejdet på de efterfølgende trin. De forskellige kompetencemål, 

færdigheds- og vidensmål skal desuden understøtte hinanden inden for den enkelte fase. 

Faget engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog i alle forløb også fra starten i 1. klasse. 

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i kompetenceområderne og under hensyntagen til 

de tværgående temaer. Læseplanen beskriver undervisningens progression i fagets trinforløb og 

danner grundlag for en helhedsorienteret undervisning. 

Det er væsentligt, at der i det enkelte undervisningsforløb arbejdes med flere færdigheds- og 

vidensmål på tværs af kompetenceområderne. Det skal endvidere tilstræbes, at undervisningen 

tilrettelægges, så den vekselvirker mellem den enkeltfaglige fordybelse og det tværfaglige arbejde. 

Undervisningen skal tilrettelægges, så den imødekommer målsætningerne om en længere og mere 

varieret skoledag, jf. lov nr. 1640, heriblandt varieret og anvendelsesorienteret undervisning, 

bevægelse, åben skole og understøttende undervisning. 

 

Se endvidere: 

http://www.emu.dk/modul/engelsk-f%C3%A6lles-m%C3%A5l-l%C3%A6seplan-og-vejledning 
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