
Årsplan 7.klasse dansk 2017/18  
Hermed plan over de emner vi kommer til at arbejde med i dansk det kommende skoleår. Som I kan se 
kommer vi til at berøre rigtig mange interessante danskfaglige ting i årets løb, men der kommer også til at 
være tid til at gå helt i dybden med specifikke genrer og emner.   
Den ene dansktime vi har om onsdagen vil blive brugt til at træne læse- og skrivefærdigheder. Hvad den så 
præcist vil indeholde kan være alt fra diktater til hurtigskrivningsøvelser. Der vil derudover jævnligt komme 
læseopgaver, som alle er med til at styrke den enkeltes læsning.    
  

Periode  Faglige mål og 
læringsmål  

Forløb – emner  Materialer  Evaluering  

August  

Uge 33  

At alle bliver klar 
over årets gang  

Aftale procedurer 
omkring aflevering 
og lign.  

  

Velkommen tilbage  

Intro til kommende skoleår  

Klassen indretter lokalet, så 
det bliver personligt og de 
fysiske rammer bliver gode, 
trygge og 
læringsfremmende  

Dansklege  

PP  

Årsplan  

  

  

Uge 34-38  Eleven har viden 
om måder at 
vurdere tekster på i 
forhold til deres 
samtid  

Eleven kan 
fastholde 
sammenhængen 
mellem tekst og 
billede  

Billedfortælling/graphic novelle  Dansk.gyldendal.dk  

"Drageløberen"  

15/8-26/9  

"Om det her taler 
man kun med 
kaniner"  

22/8-3/10  

Skriftlig aflevering til d. 
19/9:  

1) Redegørelse for 
genren graphic novelle  

2) Analyse af et billede 
fra en af teksterne  

3) Sammenfattende 
fortolkning af værket  

Uge 39-40  Eleven har viden 
om at læse på, 
mellem og bag 
linjerne  

Eleven kan 
undersøge 
fortællerpositioner  

Eleven kan finde 
særlige skrivetræk 
ved en forfatter og 
sætte dem i spil til 
dennes tekster   

Forfatterskabslæsning - Kim 
Fupz Aakeson  

Dansk.gyldendal.dk  

"Engelbert H – og 
den sidste chance"  

  

  

Empire bio  

d. 5/10 kl. 10.00 
"Kortfilm – digitale 
unge"  

Skriftlig aflevering til d. 
25/10:  

Novelle af "Kim 
Fupz Aakeson"  

Uge 41    BIRKEDAL      

Uge 42    Efterårsferie      



Uge 43-47  Eleven er bekendt 
med forskellige 
genre og deres 
karakteristika  

Eleven er i stand til 
selv at udforme 
tekster, som 
overholder de 
træk  

Eleven kan give 
respons på andres 
tekster  

Skriftlig fremstilling - 
genrebevidsthed  

Dansk.gyldendal.dk    

Uge 48-50  Eleven er i stand til 
at læse en roman 
og forholde sig til 
dennes tema og 
problemstillinger  

Eleven kan både 
danne sig det store 
overblik, men også 
dykke ned i enkelte 
detaljer og 
sammenholde dem 
med resten af 
historien  

Værklæsning  "2 kroner og 25 
øre" af Louis 
Jensen  

Blandt andet 
opgaver på 
dansk.gyldendal.dk  

Skriftlig aflevering til d. 
12/12  

Boganmeldelse af "2 
kroner og 25 øre  

Uge 51-1    Juleferie      

Uge 2-5  Eleven kan vurdere 
teksters perspektiv 
på et emne  

Tema: Selviscenesættelse  Blogs  

Sociale medier  

Dansk.gyldendal.dk  

"Thomas Skov – jeg 
er mobilafhængig"   

Skriftlig aflevering til d. 
6/2  

Blogindlæg  

Uge 6    Emneuge      

Uge 7    Vinterferie      

Uge 8-12  Eleven kan 
tilrettelægge 
processer til 
fremstilling af 
faglige produkter 
alene og i 
samarbejde med 
andre  

Eleven kan revidere 

Avis-projekt -  Ekstrabladet   

  

Værklæsning  

Ekstrabladet.dk  

"Elsk dig selv – krop 
og idealer"  

"Soldater græder 
ikke"  

  



sin arbejdsproces 
frem mod næste 
produktionsforløb  

Uge 13    Påskeferie      

Uge 14-18  Eleven kan 
forholde sig til 
historiske tekster  

Eleven kan 
forbinde essensen 
af ældre tekster til 
vores nutidige 
hverdag  

Periode - middelalderen  Kalkmalerier  

Ridderviser  

Folkeviser og 
eventyr  

Dansk.gyldendal.dk  

Kirkebesøg  

  

Uge 19-21  Eleven kan bruge 
kropssprog og 
stemme i 
oplæsning og 
mundtlig 
fremlæggelse  

Dansk og udtryk   Mundtlighed  

Stemmeføring  

Kropssprog  

  

Aflevering til d. 29/5  

Optaget tale   

Uge 22-24    "Mini-prøve" i mundtlig dansk, 
læseprøve samt retstavning.   

    

Uge 25    Opsamling/repetér       

  
  
  
  
  
  
  

 


