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Nye læreplaner for hhx, htx 
og eux
Faglige mål

”analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af 

relevant faglig terminologi” (hhx A, htx A)

”analysere og beskrive engelsk sprog med anvendelse af relevant faglig 

terminologi” (htx B, eux)

Bedømmelseskriterier 

”analyserer og beskriver engelsk sprog grammatisk”

” behersker et flydende og nuanceret engelsk med overholdelse af skriftsprogets 

normer” (hhx A, htx A)
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Nye læreplaner for hhx, htx 
og eux
Kernestoffet er:

”det engelske sprogs grammatik, udtale, ortografi og tegnsætning” (hhx, htx, 

eux)

”erhvervsrelaterede kommunikationsformer” (hhx)

”erhvervsmæssige kommunikationsformer” (eux) 
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Didaktiske principper

”Arbejdet med de sproglige aspekter sker ud fra et funktionelt sprogsyn og 

med udgangspunkt i de grammatiske emner, der bedst fremmer udviklingen af 

elevernes sprogfærdighed.”

” For at styrke sammenhængen mellem elevernes viden om og anvendelse af 

grammatik tilrettelægges grammatikundervisningen med didaktisk variation, så 

der veksles mellem at inddrage et grammatisk fokus i tekstlæsningen og at 

arbejde særskilt med grammatik, begge med vægt på grammatiske 

strukturer i kontekst.”                                                   (Læreplan: hhx, htx, eux)       
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Side 5

HHX Gl. opgave Ny opgave
Assignment 1 Grammatiske sætninger 

med understegninger
Kontekstuel 
grammatikopgave

Assignment 2 Grammatiske sætninger 
med understegninger

Kontekstuel 
grammatikopgave

Assignment 3 Otte fejlsætninger E-mail. 200-250 ord

Assignment 4 E-mail på baggrund af dansk 
oplæg med tvungen 
anvendelse af seks ord.
Omfang: 100-150 ord

Assignment 4A: Manuskript 
til tale eller essay.
Assignment 4B: Analytical 
essay af fiktion eller non-
fiktion.
Omfang: 800-1200 ord

Assignment 5 A og B Assignment 5A: Manuskript 
til tale eller argumentative 
essay.
Assignment 5B: Analytical 
essay af fiktion eller non-
fiktion.
Omfang: 800-1200 ord

Toolbox Kort pptx om indhold i 
skrivegenrerne



Engelsk A (hhx) 
• Assignment 1 

Find og forklar

• Assignment 2

En tekst à flere opgaver fx.:
• Tre adverbier er understreget. Forklar for hvert adverbium, hvilket ord det beskriver.

• Tre verballed er understreget. Forklar verbaltiden for hvert verballed.

• Forklar anvendelsen af genitiv ud fra de tre understregede eksempler.
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Assignment 3 (hhx)
•E-mail

•Erhvervskommunikation 

•Kendskab til fagterminologi og e-mail struktur

•Overblik over kommunikationssituationen

•Længde: 200-250 ord

•Få oplysninger, øget selvstændighed
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Assignment 4 (hhx)
hhx à som nuværende opgave 5 – uden toolbox

4A à manuskript til tale eller essay

anvendelse af et bredt og relevant udsnit af 

kildematerialet

4B à analytisk essay på basis af fiktion eller non-fiktion
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Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 9

HTX A Gl. opgave Ny opgave 
(Endnu ikke 
udarbejdet)

Assignment 1 Ret fejlsætninger og forklar fejl Kontekstuel 
grammatikopgave

Assignment 2 Skriv en sammenhængende tekst 
på 50-100 ord
(anvend givne ord)

Kontekstuel 
grammatikopgave

Assignment 3 Kontekstuel grammatikopgave. 
Find og angiv hvad ord lægger sig 
til

Kontekstuel 
grammatikopgave. 

Assignment 4 Kontekstuel grammatikopgave 
med mere end ét grammatisk 
fokus

Under udarbejdelse

Assignment 5 1. Essay
2. Report from the Future
3. Contribution to a debate: 
Letter to the editor OR 
Manuscript for a speech
4. News article
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EUX Gammel ordning Ny ordning
Opgave 1 Forståelsesspørgsmål og svar 

på dansk
Kontekstuel grammatikopgave

Opgave 2 Vælg opgave 1 eller 2:
Opgave 1: Comment
on/Discuss
Opgave 2: Comment 
on/Discuss pba. et citat

Kontekstuel grammatikopgave

Opgave 3 Oplæg på engelsk til 
selvstændig udformning af 
forretningsbrev på engelsk

Kontekstuel grammatikopgave

Opgave 4 Oversættelse af forretningsbrev 
fra dansk til engelsk

Selvstændig formulering af e-
mail på engelsk på baggrund af 
oplæg på dansk

Opgave 5 Essay. Omfang: 700-1000 ord



Engelsk B merkantil eux
• Kontekstuelle grammatikopgaver

• Elevernes egenproduktion af tekst med inddragelse af grammatisk kernestof

• E-mail (75-125 ord)

• Selvstændig produktion af essay

• Essay

• Account for and discuss

• en diskussion af opgavens emne med inddragelse af belæg for påstande
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Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 12

HTX B Gammel ordning Ny ordning

Opgave 1 Understreg det rigtige ord eller 
udtryk

Kontekstuel grammatikopgave

Opgave 2 Fejlsætninger:
Markér fejl og skriv rettelse.

Kontekstuel grammatikopgave

Opgave 3 Oversættelse fra dansk til 
engelsk

Kontekstuel grammatikopgave

Opgave 4 Kontekstuel grammatikopgave

Opgave 5 Resume og diskussion 
(resume 200 ord + diskussion 
mindst 600 ord)

Argumentative essay. Omfang: 
700-1000 ord



Htx B
• Kontekstuelle grammatikopgaver erstatter de tidligere grammatik- og 

oversættelsesopgaver
• Elevernes egenproduktion af tekst med inddragelse af grammatisk kernestof

• Selvstændig produktion af argumentative essay

• Argumentative essay
”I et argumentative essay skal eleven selv definere en vinkling,[…]. 

Herefter skal eleven udfolde sin vinkel ved at diskutere og problematisere 
opgavens emne, herunder inddrage belæg for synspunkter og/eller påstande.” 

• (Vejledning Engelsk B htx)
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Navigationsbar

Side 14

Htx niveau B



Grammatik

Grammatik i kontekst

Ikke nødvendigvis fra teksterne i opgavesættet

Det udvidede tekstbegreb

video- og lydklip, billeder
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Progression fra BàA
• Krav til elevbesvarelse af grammatikopgaver

• B – latin (dansk) terminologi

• A – latinsk terminologi 

• Omfang af e-mail (EUX à HHX)

• Omfang af selvstændigt formuleret essay (700-1000 ord), (800-1200 ord)

• Flere opgavegenrer på niveau A
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Elevbesvarelser: grammatik
Niveau B:

Danske betegnelser for grammatiske begreber.

”Eleverne skal jf. Dansk Sprognævns anbefalinger kunne anvende 

latinske/danske/engelske betegnelser om grammatik” 
Vejledning Engelsk B (eux) 2018
Vejledning Engelsk B (htx) 2018

Vejledning Engelsk B (teknisk eux) 2018

”Grammatikundervisningen kan foregå på dansk.”
Vejledning Engelsk B (eux) 2018
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Elevbesvarelser: Grammatik

Niveau A hhx

Kan vi bede eleverne benytte latinske betegnelser i deres 

besvarelse?
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Elevbesvarelser: Grammatik A 

Side 19

”Temaerne fra almen sprogforståelse tages løbende op i 
undervisningen i dansk og de andre sprog, som alle er lige 
forpligtede på, at undervisningen i almen sprogforståelse 
integreres i den øvrige sprogundervisning, også efter 
grundforløbets afslutning.”

Læreplan Almen Sprogforståelse, Didaktiske principper (hhx)



”Arbejdssproget er helt overvejende på engelsk”
(Læreplan: didaktiske principper)

”Der lægges vægt på, at eleverne anvender faglige begreber i 

besvarelserne, fx betegnelser for ordklasser, sætningsled, 

sætningstyper, typer af ordstilling, tider, bøjningsmønstre 

osv.”
(Vejledning : Engelsk A)
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Spørgsmål?
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