
Årsplan engelsk 6.-7. klasse 2022-2023            

Der bruges systemet Pit Stop English for 7. klasse fra forlaget Alinea. 

Grundbog til eleverne og enkelte kopier fra arbejdshæfte. Der er 

tilhørende CD. Indbygget grammatik/fonetik samt fokus på kultur i de 

engelsktalende lande. Se nærmere beskrivelse herunder.  

Tekstarbejde & litteratur: 

Desuden læses i små kapitler This is my life-stories from children in 

Bhutan by Marie Venø Thesberg 2012. Teksterne bruges som inspiration 

til egne tekster og kreativt arbejde med det engelske sprog-vi kigger på 

tilhørende glossary. Først på året starter vi med at læse bogen: Murder 

in Hay Town med tilhørende opgaver. 

Murder in Hay Town 

the adventures of dwarf detective Jack Stump 

af Henrik Einspor 

 
Indholdsbeskrivelse: 
Indgår i IN-kasse Reading for learning - Teen Readers 4. 
 
 

Herefter følger bookinger med diverse tekster/bøger på engelsk for 

klassetrinnene med tilhørende supplerende pædagogiske opgaver.  

https://hval.dk/mitCFU/samling.aspx?mode=-1&page=1&search=person:%20Henrik+Einspor


 
 

Desuden bruger vi Break 6 som en fælles bog. Her er grammatik en 

integreret del, som også almen kulturforståelse er, samt fokus også på 

det talte med sjove kommunikative øvelser og opgaver. Desuden har vi 

Let´s do it 6, også som fælles bog med et oplæg/gennemgang og då 

arbejder eleverne videre.  

Der er ugelektier i faget. 1-2 sider i bøgerne English 5 og 6 fra forlaget 

Gyldendal.  

Masser af frit arbejde til de elever, der gerne vil/skal træne samt de 

hurtige – et udvalg fra forlagene: Pirana, Delta, Gyldendal, Alinea. Sig til, 

hvis jeres børn kræver mere/er gået i stå eller andet. 

På skolens eget bibliotek har vi en hylde fyldt med frit tilgængeligt 

frilæsningsbøger. Disse bruges af og til i Reading in English samt når tid 

og lyst. 

Pit Stop English  

Ch 1 



Animals hit the headlines: 

Vi arbejder selvfølgelig med ordforråd inden for emnet, og vi kommer 

også til at arbejde med forskellige lyttestrategier, fx lytte efter 

hovedindholdet og notere stikord. Derudover kan vi fx skrive en historie 

eller nyhedsartikel, arbejde med at give hinanden feedback og finde 

informationer om et dyr på nettet og præsentere det. 

Ch2 

Footprints of the English 

De kom, de så, og de satte sig spor i blandt andet Australien og Indien og 

på Gibraltar og Falklandsøerne. I dette kapitel kigger vi nærmere på den 

britiske kolonitid og på nogle af de lande, som var eller stadig er en del af 

Storbritannien. 

Vi arbejder selvfølgelig med ordforråd inden for emnet, og vi kommer 

også til at arbejde med forskellige lytte- og sprogindlæringsstrategier, 

fx at lytte efter væsentlige detaljer og at slå centrale, men ukendte ord 

op i en ordbog. Derudover kan vi fx lytte til indisk-engelsk udtale, 

sammenligne træk der er karakteristiske for indisk kultur med vores 

egen kultur, lave en turistbrochure, arbejde med informationssøgning på 

nettet og i tekster og arbejde med at revidere vores tekster, så indhold 

og sprog bliver bedre. 

Ch 3 Grrlz / Ladz  

LEKTIONER 

I dette forløb arbejder vi med teksterne i Grrlz og/eller Ladz. 

I Grrlz kan vi læse om, hvad enhver pige bør vide … om sleepover parties, 

drenge, skatere og alt det andet. Ladz handler om drengene. Big boys 

http://pitstop.målogårsplaner.alinea.dk/aarsplan-7-klasse/


don’t cry – eller gør de? Er de så seje, drengene, eller er der også plads 

til følelser, når de ikke lige spiller rollespil, dyrker sport og alt det 

andet? 

Vi arbejder selvfølgelig med ordforråd inden for emnet, og vi kommer 

også til at arbejde med forskellige lytte- og læsestrategier. Derudover 

kan vi fx skrive præsentere et valgfrit emne, som tager udgangspunkt i 

en af bogens tekster og lave et rollespil med to personer, der diskuterer 

et emne. Vi kan også arbejde skriftligt med fx at skrive et kort resume 

af en tekst eller mere frie tekster som fx en artikel til et ungdomsblad, 

en historie eller et brev. 

CH6 

Kapitel 6: The Mighty Mississippi  

I dette kapitel pakker vi kufferten og rejser ned ad USA’s nok mest 

kendte flod. Vi læser om floden, om hvordan floden kan flyde over sine 

breder, og om hvordan mange mennesker hvert år hjælper med at holde 

vandet og flodbredderne rene og frie for affald. Vi kommer også til at 

læse et uddrag af Mark Twains klassiker Huckleberry Finn og om 

moderne raftere, der tager en tur ned ad Mississippi på tømmerflåde. 

Vi arbejder selvfølgelig med ordforråd inden for emnet. Derudover kan vi 

fx lave en præsentation af en amerikansk flod og transkribere et 

dagbogsindslag, vi lytter til. Vi kommer også til at arbejde en del med 

forskellige lytte- og læsestrategier, sådan at vi kan gå fra en overordnet 

forståelse af teksten til en mere detaljeret forståelse. Vi kommer også 

til at lytte til personer, der taler om nære emner med amerikansk 

sydstatsaccent. 

 

http://pitstop.målogårsplaner.alinea.dk/aarsplan-7-klasse/


Ch7 

Kapitel 7: New Year Around the World  

Fem, fire, tre, to … nedtællingen er i gang til nytårsfester kloden rundt. 

Vi skal bl.a. læse om, hvordan man fejrer nytår i Kina, Afghanistan, 

Vietnam og New York. 

Vi arbejder selvfølgelig med ordforråd inden for emnet, og vi kommer 

også til at arbejde med forskellige lyttestrategier, fx notere stikord. 

Derudover kan vi fx interviewe hinanden, lave posters og skrive 

nytårskort, dagbogsopslag og breve om vores nytårstraditioner. 

 

Som supplement bruger vi nogle af opgaverne fra 33 opgaver til 

pararbejde-kommunikationstræning fra forlaget Gyldendal, diverse CL 

opgaver m.m. Hvor elevernes ekstra interesse fornemmes bygges videre 

indenfor alle kategorier   
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