
Årsplan engelsk 7. klasse 2022/2023  

Fagformål for faget 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. 

Fælles Mål: 

Undervisningen lægger sig op ad fælles mål for engelsk med fokus på færdigheds- og vidensmålene 

efter 7. klassetrin samt læseplanen for 5. -7. klasse. 

Uddrag fra læseplanen: 

”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. 

 

Der er fokus på emner fra elevernes hverdag og interesseområder. Gennem mundtlig og skriftlig 

kommunikation videreudvikles deres kommunikationsfærdighed og sproglige bevidsthed. Det 

mundtlige arbejde udgør stadig den største del af arbejdet med sproget, men det er vigtigt, at 

skriftsproget understøtter mundtligheden. Samtidig opbygges det skriftlige arbejde langsomt som et 

selvstændigt kommunikativt redskab.”  

 

Undervisningen foregår hovedsagligt på engelsk. Eleverne forventes også at benytte engelsk i 

klasse- og samarbejdssituationer. 

Fokus er primært på elevernes lytteforståelse og mundtlige udtryksfærdighed, og undervisningen 



vil byde på læsning af både skøn- og faglitteratur, som bruges som udgangspunkt for sproglige 

aktiviteter som lytteøvelser, samtaler i grupper og på klassen. 

Teksterne vil have fokus på kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande samt forskellige 

tekster med interesse for eleverne. Vi benytter arbejdsmetoder som fremlæggelse, elevoplæg ud fra 

stikord og dispositioner med henblik på eksamen i 9.klasse. 

 

Vi anvender www.engelsk.gyldendal.dk som grundplatform, men der suppleres med andre 

materialer - bl.a. fra bogsystemet A Piece of Cake.  

Grammatisk arbejdes der niveaudelt i ”Engelsk øvehæfte - niveau 1-3” samt på 

www.engelsk.gyldendal.dk. Det tilstræbes, at grammatikken kædes sammen med den funktionelle 

brug af sproget.  

www.readinga-z.com bruges til differentieret frilæsning. Desuden træner vi lytteforståelsen med 

mange forskellige typer af Podcasts.  

Til individuel træning af de fire forskellige SKILLS i engelsk (listening, reading, writing, speaking) 

bruger vi British Councils hjemmeside: www.learnenglishteens.britishcouncil.org 

 

Færdigheds- og vidensmål (efter 7. klassetrin) 

De overordnede mål for engelskundervisningen er de tre kompetenceområder:  

Mundtlig kommunikation:  

Eleven kan deltage i kortere samtaler og give korte, sammenhængende fremstillinger af almindelige 

situationer og emner på engelsk  

Skriftlig kommunikation:  

Eleven kan forstå og skrive kortere tekster i forskellige genrer på engelsk  

Kultur og samfund:  

Eleven kan indgå i enkle kulturmøder gennem ved brug af forskellige medier 

 

 

Uge Emne Mål Materialer og 

aktiviteter 

33-36 

  

  

Getting started 

 

Absolutely British 

- Eleven kan udtrykke sig med klar og 

tydelig udtale 

- Eleven kan anvende de mest 

grundlæggende bøjningsformer og 

syntaktiske strukturer 

- Eleven kan anvende gambitter og faste 

vendinger som kommunikationsstrategier 

- Eleven kan skrive forståeligt og 

sammenhængende på engelsk 

Mundtlig præsentation af 

sig selv, ens familie osv. 

 

www.engelsk.gyldendal.dk 

 

www.readinga-z.com  

 

A Piece of Cake 

 

http://www.engelsk.gyldendal.dk/
http://www.engelsk.gyldendal.dk/
http://www.readinga-z.com/
http://www.learnenglishteens.britishcouncil.org/
http://www.engelsk.gyldendal.dk/
http://www.readinga-z.com/


 

37-40 Patriot 

 

- Eleven har viden om teknikker til at 

bearbejde information 

- Eleven kan anvende gambitter og faste 

vendinger som kommunikationsstrategier 

- Eleven kan tage noter i forbindelse med 

lytning 

- Eleven kan forstå hovedindhold og 

sammenhæng i forskellige teksttyper 

- Eleven kan skrive forståeligt og 

sammenhængende på engelsk 

www.engelsk.gyldendal.dk 

 

www.readinga-z.com 

 

43 First Lego League   

44- 51 

 

Write for rights 

 

 

A Christmas 

Carol 

 

 

 

 

- Eleven kan udveksle synspunkter om 

kendte emner og situationer. 

- Eleven har viden om argumentative 

sproghandlinger. 

- Eleven kan give korte sammenhængende 

fremstillinger på basis af 

udleverede informationer. 

- Eleven har viden om teknikker til at 

bearbejde information.  

- Eleven kan anvende de mest 

grundlæggende bøjningsformer og 

syntaktiske strukturer. 
- Eleven har viden om grammatiske 

kategoriers funktion. 

www.engelsk.gyldendal.dk 

 

www.readinga-z.com  

 

https://www.amnesty.org/

en/get-involved/write-for-

rights/ 

 

1-6 Australia 

 

Aboriginals 

 

Australian culture 

 

 

 

Besøg på Heart 

sammen med 

8.+9. kl., hvor vi 

skriver engelsk om 

kunstværkerne 

- Eleven kan give korte, sammenhængende 

fremstillinger på basis af udleverede 

informationer 

- Eleven kan skrive forståeligt og 

sammenhængende på engelsk 

- Eleven har viden om sproglige regler, 

normer og værdier hos udvalgte grupper 

- Eleven kan forstå hovedindhold og 

sammenhæng i forskellige teksttyper 

- Eleven har viden om sproglige regler, 

normer og værdier hos udvalgte grupper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.engelsk.gyldendal.dk 

 

www.readinga-z.com 

 

Film: 

Australia 

 

Frilæsning: 

Rabbit Proof Fence  

 

Skriftlig aflevering: 

Travel journal 

http://www.engelsk.gyldendal.dk/
http://www.readinga-z.com/
http://www.engelsk.gyldendal.dk/
http://www.readinga-z.com/
https://www.amnesty.org/en/get-involved/write-for-rights/
https://www.amnesty.org/en/get-involved/write-for-rights/
https://www.amnesty.org/en/get-involved/write-for-rights/
http://www.engelsk.gyldendal.dk/
http://www.readinga-z.com/


 

Ret til ændringer forbeholdes 

Marianne Petersen 

 

 

 

 

 

8-13 What’s cooking? 

 

 

- Eleven kan give korte sammenhængende 

fremstillinger på basis af udleverede 

informationer. 

- Eleven har viden om teknikker til at 

bearbejde information. 

- Eleven kan anvende gambitter og faste 

vendinger som 

kommunikationsstrategier. 

- Eleven har viden om forskellige sproglige 

redskaber til løsning af 

kommunikationsproblemer.  

- Eleven kan vælge hjælpemidler efter 

formål. 
- Eleven har viden om hjælpemidler 

www.engelsk.gyldendal.dk 

 

www.readinga-z.com  

 

 

15-25 Undercover 

 

 

The First 

Americans 

 

- Eleven kan forstå enkle, letforståelige 

tekster i naturligt taletempo 

- Eleven har viden om tryk, tempo og 

intonation 

- Eleven kan tage noter i forbindelse med 

lytning 

- Eleven har viden om notatteknik under 

lytning  

- Eleven kan forstå hovedindhold og 

sammenhæng i forskellige teksttyper 

- Eleven har viden om læsestrategier i 

forhold til læseformål 

www.engelsk.gyldendal.dk 

 

www.readinga-z.com  

 

 

Pecha Kucha (mundtlig 

fremlæggelse ud fra 

billeder) 

http://www.engelsk.gyldendal.dk/
http://www.readinga-z.com/
http://www.engelsk.gyldendal.dk/
http://www.readinga-z.com/

