
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Engelsk årsplan for 7 - 8. klasse 
 



Uge Tema  Supplerende grammatik 

33-36 

 

Opstart efter ferien og introduktion til nyt materiale.  Opstart efter ferien og 

introduktion til nyt materiale. 

37-40 Forløb om Animals Hit the Headlines som 

omhandler episoder, hvor vilde dyr har været 

involveret i særlige begivenheder, med særligt 

fokus på dyrearten .  

 

I dette forløb arbejder vi med tekster fra bogen Pit 

Stop! fra Aliena.  

 

Eleverne arbejder som 

udgangspunkt med grammatik på 

hjemmesiden www.grammatip.dk 

samt arbejdsbogen Let’s do it! 

41 Dansk emneuge 

Fælles emneuge for hele skolen.  

 

Ingen engelskundervisning.  

43-49 Forløb om Footprints of the English (1) som 

omhandler oprindelsen og udbredelsen af det 

engelske sprog. I dette forløb skal eleverne lære om 

blandt andet Livingstone og Mary Brown m.fl.  

 

I dette forløb arbejder vi med tekster fra bogen Pit 

Stop! fra Aliena.  

 

Eleverne arbejder som 

udgangspunkt med grammatik på 

hjemmesiden www.grammatip.dk 

samt arbejdsbogen Let’s do it! 

49-50 Forløb om New Year som omhandler 

nytårstraditioner i engelsktalende lande med fokus 

på fejringen heraf og herunder kulturelle forskelle.  

 

I dette forløb arbejder vi med tekster fra bogen Pit 

Stop! fra Aliena.  

 

Eleverne arbejder som 

udgangspunkt med grammatik på 

hjemmesiden www.grammatip.dk 

samt arbejdsbogen Let’s do it! 

51 Juleuge 

Fælles emneuge for hele skolen.  
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2-4 Forløb om Girls som omhandler pigers hverdag i 

engelsktalende lande med fokus på fritid, skole og 

kærlighedsliv.  

 

I dette forløb arbejder vi med tekster fra bogen Pit 

Stop! fra Aliena.  

 

Eleverne arbejder som 

udgangspunkt med grammatik på 

hjemmesiden www.grammatip.dk 

samt arbejdsbogen Let’s do it! 

5-6 Forløb om Lads som omhandler drenges hverdag I 

engelsktalende lande med fokus på fritid, skole og 

kærlighedsliv.  

 

I dette forløb arbejder vi med tekster fra bogen Pit 

Stop! fra Aliena.  

 

Eleverne arbejder som 

udgangspunkt med grammatik på 

hjemmesiden www.grammatip.dk 

samt arbejdsbogen Let’s do it! 

7-13 

 

 

Forløb om Footprints of the English (2) som 

omhandler oprindelsen og udbredelsen af det 

engelske sprog. I dette forløb skal eleverne lære om 

blandt andet Livingstone og Mary Brown m.fl. 

 

I dette forløb arbejder vi med tekster fra bogen Pit 

Stop! fra Aliena.  

 

Eleverne arbejder som 

udgangspunkt med grammatik på 

hjemmesiden www.grammatip.dk 

samt arbejdsbogen Let’s do it! 

14-18 

 

Forløb om Investigation som omhandler 

forskellige typer af mysterier med fokus på at 

eleverne skal arbejde med deres logiske forståelse.  

 

I dette forløb arbejder vi med tekster fra bogen Pit 

Stop! fra Aliena.  

 

Eleverne arbejder som 

udgangspunkt med grammatik på 

hjemmesiden www.grammatip.dk 

samt arbejdsbogen Let’s do it! 

18-20  Forløb om The Mighty Mississippi 1 som 

omhandler de forskellige stater og områder, som 

Eleverne arbejder som 

udgangspunkt med grammatik på 

http://www.grammatip.dk/
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floden strækker sig gennem, samt flodens 

nuværende tilstand; her er der fokus på forurening.  

 

I dette forløb arbejder vi med tekster fra bogen Pit 

Stop! fra Aliena.  

 

hjemmesiden www.grammatip.dk 

samt arbejdsbogen Let’s do it! 

21-26 

 

 

Forløb om The Mighty Mississippi 2 som 

omhandler de forskellige stater og områder, som 

floden strækker sig gennem, samt flodens 

nuværende tilstand; her er der fokus på forurening. 

 

I dette forløb arbejder vi med tekster fra bogen Pit 

Stop! fra Aliena.  

 

Eleverne arbejder som 

udgangspunkt med grammatik på 

hjemmesiden www.grammatip.dk 

samt arbejdsbogen Let’s do it! 
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