
 

Årsplan 7. klasse Engelsk 

Udarbejdet af Tanja Vilrik Bruun 

Der tages forbeholdt for ændringer. 

Undervisningen har et kommunikativt sigte og vil skabe rammerne for elevernes tilegnelse af det engelske sprog. 

Engelskundervisningen vil også skabe indsigt i kultur- og – samfundsforhold i såvel engelsksprogede kulturer som i egen kultur. 

Grammatik vil være et kontinuerligt fokus gennem hele skoleåret. Grammatik trænes i en integreret sammenhæng med de forskellige 
forløb. 

 

Uge Emne Mål Materialer Evaluering 
Uge 32-33 My summer holidays - Eleven kan med støtte kort tale om 

faktuelle emner 
- Eleven kan kort tale om egne 

oplevelser, ønsker og drømme 
- Eleven har viden om teknikker til at 

variere sin præsentation 
- Eleven kan anvende ord og fraser 

fra hverdagssprog og 
enkeltfagssprog 

 

- Power point  
- Abc.ordbogen.com 

 

- Brug af ordforråd 
- Mundtlig præsentation 

Uge 34-36 Curious Creatures 
 
 

- Eleven kan udveksle synspunkter 
om kendte emner og situationer. 

- Eleven har viden om teknikker til at 
bearbejde information. 

- Eleven har viden om argumentative 
sproghandlinger. 

- Eleven kan anvende de mest 
grundlæggende bøjningsformer og 
syntaktiske strukturer. 

- Eleven har viden om grammatiske 
kategoriers funktion. 
 

- Engelsk gyldendal 
- Uddrag af Harry 

Potter 3 

- klassesamtale 
- Skriftlig aflevering, meeting 

a magical creature. 

Uge 37-40 Incredible India Skriftlig kommunikation:  
 Læsning – Fase 3 

- Engelsk gyldendal. 
Facts about India 

- Samtale om filmens 
temaer 



Kultur og samfund: 
 Tekst og medier – Fase 3 
 Interkulturel kontakt – Fase 3 
 

- Film: Slumdog 
Millionaire (Danny 
Boile, 2008) 

- Materiale til 
Slumdog Millionaire 
på Filmcentralen 

 

- Skriftlig aflevering, 
filmanmeldelse eller 
rejsebrochure. 

Uge 43-47 

Pick a Number 

- Eleven kan udveksle synspunkter 
om kendte emner og situationer. 

- Eleven har viden om argumentative 
sproghandlinger. 

- Eleven kan forstå enkle, 
letforståelige tekster i naturligt 
taletempo. 

- Eleven har viden om tryk, tempo 
og intonation.  

- Eleven kan anvende varierede 
teksttyper i forskellige medier på 
engelsk. 

- Eleven har viden om sammenhæng 
mellem genre, indhold og formål. 
 

 
- Engelsk.gyldendal 

 
- Youtube video: The 

code 

 
- Klassesamtale 
- Rollespil 
- Optage oplæsning 

Uge 48-50 

 
Christmas traditions 
around the world 

 
- Eleven kan give eksempler på 

forskelle og ligheder mellem kultur- 
og samfundsforhold i eget og 
engelsksprogede områder 

- Eleven kan udveksle synspunkter 
om kendte emner og situationer 

-  

- Traditions 
- Similarities and 

differences between 
USA, Britain and 
Denmark 

- Christmas movie 

 
- Samtale om ligheder og 

forskelle 
- Genkendelse af læste 

traditioner i film 
 

Uge 1-5 Patriots  
 
Grammar: 

- Eleven kan anvende varierede 
teksttyper i forskellige medier på 
engelsk. 

- Eleven har viden om sammenhæng 
mellem genre, indhold og formål. 

- Eleven kan fortælle om kulturelle 
forskelle og ligheder i enkle 
kulturmøder. 

- Eleven har viden om udvalgte 
kultur- og samfundsgrupper 

 

- Engelsk.gyldendal 
- Genre work: short 

films 
- Short film: Patriot 

 

 
- Kendskab til genre 
- Brug af viden om genre i 

arbejdet med kortfilmen 



Uge 8-9 

Use of dictionary 
 
 

- Eleven lærer at bruge ordbog, som 
et værktøj 

- Eleven kan forstå detaljer fra 
tekster inden for kendte emner 

- Eleven kan anvende enkle 
formuleringer på engelsk 

 
- Engelsk gyldendal: 

Dictionary 
 

 

 
- Øvelser med brug af 

ordbog 
 

Uge 10-13 

 
Social media 
 
Grammar: 
 

- Eleven kan udveksle synspunkter 
om kendte emner og situationer 

- Eleven kan indgå i en enkel, 
spontan samtale om kendte emner 

- Elven kan skrive enkle, 
fremsættende og spørgende 
sætninger med engelsk ordstilling 

 

 
- Different social 

medias 
- And how they are 

used 
- Opportunities online 
- Positive negative 

side effects, fx 
online addiction, 
knowledge, FOMO 

 

 
- Skriftlig aflevering om 

sociale medier 

Uge 15-20 Billy Elliot 
 
 

- Eleven kan anvende varierede 
teksttyper i forskellige medier på 
engelsk. 

- Eleven kan fortælle om kulturelle 
forskelle og ligheder i enkle 
kulturmøder. 

- Eleven har viden om udvalgte 
kultur- og samfundsgrupper 

-  

 
- The movie: Billy 

Elliot 
- Documentary about 

Britain and mining I 
the 1980’s 

- Characteristics of 
main characters 
(focus on 
adjectives) 

 
- Samtale om filmen, 

karaktererne 
Perspektivering til eget liv 
om det at gå imod 
strømmen (skriftligt) 

Uge 21-24 America (USA) 
 
Black lives matter 

 
- Eleven kan give eksempler på 

forskelle og ligheder mellem kultur- 
og samfundsforhold i eget og 
engelsksprogede områder 

- Eleven kan udveksle enkle, 
forberedte informationer om 
faktuelle emner 

 

 
- General facts about 

America 
- Northern and 

southern states 
- Presentations about 

different states (PP) 
- Green book 

 

 
- Pp-præsentationer om 

udvalgte stater 

Uge 25  
 


