
ÅRSPLAN FOR DANSK – 7. KLASSE     KLASSE: 7 SKOLEÅR: indtil januar 2021  
Der er mange discipliner i dansk, og nogle arbejder vi med hele året, så de er ikke lagt ind i selve planen. 
Det gælder:  
Læsning: Det er vigtigt, at eleverne læser rigtig meget. Det trænes særligt gennem frilæsning i skolen og 
hjemme. Der skal afleveres to skriftlige boganmeldelser i løbet af det næste halve år, hvor én af 
anmeldelserne også fremlægges mundtligt. Der vil være læseprøver med jævne mellemrum.  
Stavning og grammatik: Næsten hver uge arbejder vi med stavning og grammatik i bl.a. Stavevejen, dansk 
Gyldendal og andet materiale. Der vil være diktater med jævne mellemrum. Derudover vil der i starten af 
året være et grammatikforløb om ordklasser.  
Skriftlig fremstilling: I løbet af året vil der være en række forskellige små og store skriftlige opgaver, fx de to 
boganmeldelser, fiktionstekster mm. Eleverne skal træne skriftlig fremstilling mht. genre, komposition, 
sprog mm.   

  
  
  

  
Forløb  Kompetenceområde   

og mål  
Materialer    

11.08-24.08  
Grammatik:  

Få styr på ordklasserne  

Eleven lærer de forskellige kendetegn på de 
enkelte ordklasser – både i forhold til 
bøjninger og praktisk brug af ordklasserne.   
Større sikkerhed i stavning af ord.  
Forståelse for, hvad de sproget gør ved en 
tekstlæsning.   
Byggesten for forståelse af grammatikken og 
tegnsætning.   
  
  

Øvelser, filmklip mm. fra 

internettet  
Øvelser på dansk Gyldendal  
Stavevejen  

25.08-06.10  
Bogen: Mere læselyst 

og skrivefryd  

At blive bedre til at læse og skrive fiktion.  
Blive bevidst om fiktionsskrivningens 
skriveproces, overvejelser og valg.  
  
  

Bogen bestilt fra CFU: Mere 

læselyst og skrivefryd  
  

07.10-26.10  
(efterårsferie 
12.10-16.10)  

Skriv i genrer  

Eleven kan udtrykke sig klart og varieret i 
skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer 
til genre og situationer  

Forløb på gyldendal: 

Genrebevidsthed   

27.10-24.11  
Hovedværksforløb: 

Soldater græder ikke  

Eleven kender metoder til fortolkning af en 
nyere dansk ungdomsroman.   
Eleven kan forholde dig analytisk og 
reflekterende med særligt fokus på 
personkarakteristik, personrelationer, miljø 
og sprog.  
Eleven kan finde referencer og tænke over 
deres betydning.  
Eleven kan perspektivere romanens indhold 
til vores samfund i dag.  
  

Romanen bestilt på CFU.   
Forløbet på dansk Gyldendal.  
  

25.11-18.12  Essay  

Genrefordybelse  
Eleven har indsigt i essaygenrens særlige 
kendetegn – gennem analyse, bearbejdning 
og produktion.   
Eleven kan finde genretræk i en tekst, der gør 
teksten til et essay   
Der arbejdes med litterære begreber og 

Bog bestilt på CFU: dansk i 

dybden – essay  
Forløb på dansk gyldendal  
  
Uddrag fra forløb på gyldendal:  
Essay, blog og klumme  
Find genretræk i et essay  



gennemgås eksemplariske analyser.  
  

  

  



 


