
Årsplan for 7. klasse - 2022/2023

Denne årsplan er bygget op efter kompetencemålene for efter 9. klasse i forenklede Fælles Mål med særligt fokus på 1. fase. Målene er delt op
i kompetencemål og færdigheds- og vidensmål. Kompetencemålene er generelle og overordnede, mens færdigheds- og vidensmålene er mere
nede i detaljen.

Årsplanen er en vejledende plan, der er fleksibel, således at ændringer meget vel kan forekomme, hvis klassen eller jeg skulle få gode idéer i
løbet af skoleåret. I løbet af året kommer vi til at arbejde med mange spændende emner. Som skrevet ovenfor er der plads til justeringer i
årsplanen, således at elevernes ønsker efterkommes inden for rimelighedens grænser.

Aktiviteter, læringsmål og tegn på læring er dynamiske igennem skoleåret.

Kompetencemål efter 7. klassetrin:

● Læsning: Eleven kan styre og regulere sin læreproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst

● Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation

● Fortolkning: Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre
æstetiske tekster

● Kommunikation: Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer
●



Uge Emne/ Tema/ Aktiviteter Kompetencemål Læringsmål for
undervisningsforløb

Tegn på læring Evaluering

32 -34 Der kom et brev
Vild med dansk 7. s. 67 -

Læsning

Fremstilling

Kommunikation

● Eleven kan gengive
hovedindholdet af fagtekster

● Eleven har viden om
sætnings- og tekststruktur

● Eleven kan vurdere en tekst i
lyset af tekstens samtid

Eleven kan vurdere teksters
perspektiv på et emne

Eleven har viden om
modtagerforhold

Stilaflevering

34 - 40 Avisen
Vild med dansk 7. s. 147 -
Gyldendal

Læsning

Fremstilling

Kommunikation

● Eleven har viden om
fagteksters struktur

● Eleven kan anvende afsnit
og sætte komma

●
● Eleven har viden om

anmeldelsesgenrer

Eleven har viden om
kommunikationsmodeller

Eleven har viden om
modtagerforhold

Skrive artikler

41 Fagdagsuge

43 -47 Fantastiske fortællinger Læsning

Fremstilling

Fortolkning

● Ved hvad arketyper er

● Talsymbolik

● Hjem-ude-hjem modellen

● Skelne mellem magiske og
realistiske elementer

● Ligheder og forskelle på de tre
genrer.

Kan bruge hjem-ude-hjem
modellen

Kan nævne tre ligheder og
forskelle mellem
folkeeventyr, fantasy og
rollespil

Kan skrive et rollespil som
indeholder de væsentligste
træk for denne genre.

Eleverne udarbejder
deres eget rollespil

Respons

48-49 Romanlæsning Læsning ● Resumé/referat Bruge forskellige Boganmeldelse



Fortolkning ● Personkarakteristik

● Miljøkarakteristik

● Tema

læseteknikker
(oversigtslæse, skimming
og nærlæse).

Referere læste kapitler

Vide forskellen på et
resume og referat

Kan dele op i ydre og indre
personkarakteristik

Kan finde et tema for bogen

indeholdende
læringsmålene

50-51 Jul/Tegnsætning Fremstilling ● Tegnsætning: grundled,
udsagnsled, genstandsled
mm.

● Punktum og  komma

● Helsætninger og ledsætninger

Finde de forskellige led ved
at spørge: jeg, hvem, hvad

At der foran komma tit skal
være et bindeord (og, så,
fordi, eller mm.)

Bruge ikke-reglen

Rette en elevtekst
for fejl.

1 Nytårstale Kommunikation ● Kan læse sin egen tekst op
med tydelig artikulation og
fortolkende betoning

Kan læse sin egen tekst op
med tydelig artikulation og
fortolkende betoning

Skrive og afholde
personlig nytårstale

2-5 Romanlæsning Læsning

Fortolkning

● Læseteknikker og hastighed

● Konsolidering af tillært stof (se
læringsmål for uge 48-49)

● At udbygge analysen af en
roman med: komposition,
sproglige virkemidler,
synsvinkel og perspektivering

Det tager kortere tid at læse
en side

Større sikkerhed i
opgaveløsningen fx “Lav et
referat” eller “Hvad er
temaet?”

Udvidelse af ordforråd

Meddigtning

Analyse af roman



Tænker over flere ting i
efterbehandlingen af læst
stof

6-8 Grammatik
opstart projekt

Fremstilling ● Direkte og indirekte tale Kan sætte de korrekte tegn
ved direkte tale og starte
med stort bogstav

Individuel

9 Projektopgaven

10-16
Gys og Gru
Vild med dansk 7. s. 9 -

Fokus på grammatik

.

Læsning

Fremstilling

● Kan bruge
berettermodellen

● Gysergenrens kendetegn

● Fremstille manuskript,
storyboard og gyserfilm

● Læse-lektioner er indlagt,
hvor den enkelte kan
arbejde med sin
læsehastighed og
læseforståelse

Kan læse forskellige typer
tekster med forståelse,
således at man aktivt kan
deltage i det efterfølgende
analysearbejde.

Kan bruge berettermodellen

Kan forklare de filmiske og
tekniske virkemidler, som
gysergenren anvender

Kan bruge det tillærte til
skabelse af egne produkter

Boganmeldelse

Filmanmeldelse

Skrive gysernovelle

Respons på
hinandens noveller

Højtlæsning

Fælles evaluering af
filmprojekt

13-17 Mellem barn til voksen
Vild med dansk 7. s. 211 -

Læsning

Fortolkning

Kommunikation

● Kan tre begreber der
karakteriserer henholdsvis
romantikken og Det
Moderne Gennembrud

● Kendskab til nogle
kanoniske forfattere

● Blive bevidst om hvordan
forholdene har ændret sig
fra dengang til nu

Finde eksempler i ugeblade
mm. på romantiske tanker
og følelser.

Finde eksempler i aviser og
tv der afdækker kritisable
forhold med henblik på at
skabe debat og dermed
forbedre forholdene.

Kan sammenligne
forholdene dengang med

Collage

Et portræt af
perioderne
Romantikken og Det
Moderne
Gennembrud samt
af en udvalgt
forfatter,



● Billedanalyse nutiden.

Kan beskrive et billede med
komposition, perspektiv,
farve, malemåde mm.

18 Årsprøver

19-24 Lyrik
Vild med dansk 7. s. 183 -

Læsning

Fortolkning

Kommunikation

● Kan læse et digt op med
de rigtige pauser mm.

● Analyse af digte

● Sammenligne tekster

Kan finde eksempler på
billedsprog, fx
sammenligninger, metaforer
og
besjæling/personifikation,
og forklare virkningen.

Kan skrive et haikudigt i
nutid om naturen og
anvende korrekt antal
stavelser og linjebrud

Digtsamling

25 Emneuge


