
Årsplan for 7.kl dansk 2021/22 
Uge nr./  
dato  

Mål for forløbet  Indhold  Tekster  Evalueringsform  

August 
Uge 32 

 Intro til faget dansk i udskolingen + 
læse- og retskrivningsprøver 
 
Gennemgang af afleveringsprocedurer 
(Teams) 
 
Forventningsafstemning 

  

August/september 
Uge 33-36 
37 - 7.kl på lejrskole 
 

Eleven kan sammenholde 
teksters formål og indhold 
med læseformål. 
Eleven kan anvende grafiske 
modeller til at få overblik over 
teksters struktur og indhold. 
Eleven kan udtrykke en 
æstetisk teksts stemning. 
Eleven kan sammenfatte sin 
fortolkning 
 

Intro til genre;  
 
Graphic novelle  
1.værklæsning 

Genreuniverset - dansk.gyldendal.dk 
 
”Om det her taler man kun med kaniner”  
??  
”Drageløberen”  
17/8-21/9  
 
”De gale” 
17/8-21/9 
  

Mundtlig boganmeldelse - 
lydfil 

September 
Uge 38 (TD væk) 

 Læse- og stavetræning Webprøver.gyldendal.dk 
Dansk.gyldendal.dk 

Prøve i både læsning og 
retskrivning 

September/oktober 
Uge 39-40 

Eleven kan tilrettelægge 
processer til fremstilling af 
faglige produkter alene og i 
samarbejde med andre 
 

Skrivekursus (skriverammer + 
notatteknikker)  

Skriverammer fra dansk.gyldendal.dk  
Teams  
Onedrive  

Feedback fra klasse inden 
den endelige aflevering 

Oktober 
Uge 41 

 BIRKEDAL   

Oktober 
Uge 42 

 Efterårsferie   



Oktober/november  
Uge 43-46 

Eleven har viden om 
improvisation, manuskript, 
koreografi og scenografi. 
Eleven kan skabe fælles 
fortællinger sammen med 
andre. 
Eleven kan bruge kropssprog 
og stemme i oplæsning og 
mundtlig fremlæggelse. 
 
 

Dansk og udtryk - Brug stemmen og 
kropssprog 
 
+ grammatiktræning 

Forløb på Dansk.gyldendal.dk Fremlæggelser og afvikling 
af taler 

November/decemb
er 
Uge 47-50 

Eleven kan tage forskellige 
roller i en styret debat 
 

Eleven kan iagttage en 
kommunikationssituation. 
 

Dialog/diskussion/ 
argumentation 
Skriftligt og mundtligt 
 
+ 2.værklæsning 

Appelformer 
 
 
 
”2 kroner og 25 øre” (e-reolen) 

 

Januar  
Uge 1-3  

 Eleven har viden om måder 
at udtrykke teksters stemning 
på. 
 

Eleven kan vurdere en tekst i 
lyset af tekstens samtid. 
 

Eleven kan sætte det læste i 
forhold til tekstens samtid.  

Forfatterskabslæsning - 
Yahya Hassan - lyrik 
  

”Trælameller”  
  
”12 år”  
  
”Du kommer i Helvede, bror”  
  
”Barndom”  
  
”Plastikblomst”  
  
  

  

Januar/februar 
Uge 4-5 

Eleven har viden om at læse 
på, mellem og bag linjerne. 
 

Eleven kan vurdere en tekst i 
lyset af tekstens samtid. 
 

Lyrik - i de ”gode gamle dage” Benny Andersen 
https://litteratursiden.dk/forfattere/benny-
andersen 
 
Dan Turell 
”Jeg holder af hverdagen” 
”Gennem byen sidste gang” 
 

  

https://litteratursiden.dk/forfattere/benny-andersen
https://litteratursiden.dk/forfattere/benny-andersen


Eleven kan læse med 
fordobling. 
 

NFS Grundtvig 

Februar   
Uge 6   

   Emneuge        

Februar   
Uge 7   

   Vinterferie         

Februar/marts  
Uge 8-11 

 Eleven kan vurdere en tekst i 
lyset af tekstens samtid. 
 

Eleven kan udlede dele af 
ords betydning fra 
konteksten.  

Middelalderen som periode + 
læse/stave træning  

Dansk.gyldendal.dk    

Marts/april 
Uge 12-14 

Eleven kan anvende grafiske 
modeller til at få overblik over 
teksters struktur og indhold 
 

Eleven kan vurdere teksters 
anvendelighed. 
 

Eleven kan revidere sin 
arbejdsproces frem mod 
næste produktionsforløb 
 

Genre; essay ”Essayspor” 
15/3-26/4 
 
”Hindbærsnitter” 
 
”Hærværk” 

Skr. Aflevering ”essay” 

April 
Uge 15 

  Påskeferie      

April/maj 
Uge 16-19  

 Eleven har viden om måder 
at udtrykke teksters stemning 
på 
 
Eleven er i stand til at 
klarlægge en forfatters 
særlige skrivestil, og sidenhen 
bruge denne viden til en 

Forfatterskabslæsning;   
Kim Fupz Aakeson  

”Miraklet”  
”Den grusomme jæger”  
”Da Gud fik en hobby”  
”Paradis”  

  



dybdegående analyse af 
teksterne 

Maj  
Uge 20-23  

  2.værklæsning: ”Mine ar” Forløb på dansk.gyldendal.dk 
19/4-24/5 
Evt byt rundt med KFA-forløb! 

 Skr. Aflevering ”Mine ar” 

Juni  
Uge 24  

  Opsamling       

Juni   
Uge 25  

  Alternativ uge      

 


