
Årsplan for dansk i 7. klasse (2022-2023) 

Undervisningen tilrettelægges i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bindende 

kompetencemål og færdigheds –og vidensområder for faget dansk efter 9. klasse samt fagets 

formålsparagraf, der lyder som følger: 

“Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske 

tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. 

Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. 

Stk. 2. Eleverne skal i faget dansk styrke deres beherskelse af sproget og fremme deres lyst til at 

bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal udvikle en åben og analytisk 

indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Eleverne skal i faget dansk 

udvikle deres udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i litteratur og andre 

æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation. 

Stk. 3. Eleverne skal i faget dansk have adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske 

kulturfællesskab.” (Undervisningsministeriet). 

 

Hovedparten af forløbene tager udgangspunkt i Gyldendals onlineplatform for dansk i udskolingen. 

Uger Forløb Indhold 
Øvrige 

aktiviteter 

Fokusområder (jf. 

kompetencemål) 

32-35 
Læs litteratur med 

forståelse 

Forskellige strategier til bedre 

forståelse af skønlitterære 

tekster 

Hele uge 33: 

valgfagsuge  

11. august besøg 

af Sikker Trafik 

Læsning og 

fortolkning 

36-40 

Middelalderen 

 

 

Kalkmalerier, folkeviser og 

folkeeventyr 

14. september O-

løb 

Læsning, fortolkning 

og kommunikation 

41 
Emneuge + 

motionsdøgn 
   

42 Efterårsferie    

43 
Emneuge - First 

Lego League 
   

44-46 Genrebevidsthed 
Fiktion vs. Ikke-fiktion samt 

udvalgte undergenrer 

17. november 

Matematikkens 

dag 

25. november 

juleklippedag 

Fremstilling og 

kommunikation 

47-48 Julekalender 
Vi giver julen tilbage (årlig 

tradition som 7. kl. står for) 
  

49-50 Billedfortællinger 

Billedfortællingen som genre 

med fokus på forholdet 

mellem billede og tekst 

 
Læsning, fremstilling 

og fortolkning 

51-52 Juleferie    

1-5 

Arbejde med 

romanen ”Soldater 

græder ikke” 

Gennemgang, analyse og 

fortolkning af romanen. 

Individuel og fælles læsning. 

Uge 3 - 

forældreuge 

Læsning og 

fortolkning 



4-6 Ord og betydning 

Ords betydning, ordklasser, 

sproglig variation og 

billedsprog 

 

Læsning, 

fremstilling, 

fortolkning og 

kommunikation 

7 Vinterferie    

6-8 
Forfatterskab: Kim 

Fupz Aakeson 

Noveller og opgaver samt 

romanen ‘Langhårsfrisure’ 
 

Læsning, fortolkning 

og kommunikation 

9-12 Gyserfilm 

Korte gyserfilm produceret af 

andre unge og produktion af 

egne gyserfilm 

Hele uge 11: 

valgfagsuge 

Fortolkning, 

fremstilling, 

kommunikation og 

læsning 

13 Påskeferie    

14-17 
Taleskrivning og 

retorik 

Kunsten at skrive og holde en 

god tale (mhp. elevernes 

konfirmationstale). 

 
Kommunikation og 

fremstilling 

18-22 Giv historien videre 

Fokus på dansk børne -og 

ungdomslitteratur. 

Fremstilling af kreativt 

produkt mhp. børns læselyst 

 
Fortolkning og 

fremstilling 

23-25 
Årsprøver + 

opsamling 
   

 

Sideløbende med ovenstående forløb, skal eleverne hver måned læse en roman. 

Liste over årets romaner: 

August: Huset med de syltede hjerter 

September: Dødshacket 

Oktober: Sølvbroen 

November: Lykkebo lukker 

December: Zenobia 

Januar: Soldater græder ikke 

Februar: Langhårsfrisure 

Marts: I år er alting anderledes 

April: Panik – Noveller for unge 

Maj: De hvide mænd 

Juni: Alt på spil 

 

 

Skrevet af Kasper Linneberg – med forbehold for ændringer. 


