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Lærer: Malene Kaalund 

 

Bogsystem: Fandango 7 

 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

33 

Velkommen i 7.kl. 

introduktion til 

bogsystemet 

Hvordan skal vi arbejde?   

34-37 

Om at læse moderne 

ungdomslitteratur 

Morgenmad af Kim Fupz 

Aakeson 

Taber-nabo af Mette Vedsø 

Limbus af Jesper Wung-

Sung 

7 skrækkelige historier af 

Bent Haller 

Huset med de syltede hjerter 

af Peter Mouritzen 

Evaluering & skriftlig 

fremstilling – en 

argumenterende tekst 

Eleverne kan anvende læseforståelsesstrategierne i deres 

løbende forståelse af teksten. 

Eleverne kan forklare deres analyse af novellers 

personskildring, miljøskildring, virkemidler og 

komposition. 

38-41 

Om kommunikation i 

nye medier 

Nettet – en platform med 

uendelige muligheder 

At læse et site 

Multimodalitet 

Hypertekster 

Kommunikation på nettet 

Evaluering & skriftlig 

fremstilling – beskrivende 

og fortællende tekster 

Eleverne kan søge på nettet og bruge hensigtsmæssige 

læsestrategier i forhold til formålet med søgningen. 

Eleverne kan kildekritisk analysere et website med henblik 

på afsender, budskab/hensigt og modtager og vurdere 

websitets egnethed i forhold til en konkret søgning. 

42 Efterårsferie  

43-44 

Om intertekstualitet 

Stygge streger af Louis 

Jensen og Søren Jessen 

Et grundskud og En stor dag 

begge af Henrik 

Pontoppidan 

Evaluering og skriftlig 

fremstilling – en novelle 

Eleverne kan anvende læseforståelsesstrategierne at 

forudsige, at stille spørgsmål, at opklare, og at opsummere 

på såvel nye som gamle tekster og kan på denne baggrund 

forklare deres forståelse af teksterne. 

Eleverne kan drage sammenligninger mellem nye og gamle 

tekster og kan vurdere og perspektivere dem i forhold til 

den tid, de er skrevet i, til andre tekster og til deres egen og/ 

eller andres verden. Teksterne sammenlignes med hensyn 

til handling, genre personer, miljø, sprog og tema. 

45-48 

Værklæsning 

Roman: Og havet var vores 

himmel af Patrick Ness 

Eleverne skal overvåge deres læsning, mens de læser 

Tage stikord om romanens handling og bruge dem til et 

mundtligt og skriftligt resumé. 

Tolke symbolske indslag i romanen. 

Perspektivere romanen til anden litteratur ved at være 

opmærksom på dens intertekstuelle lag. 
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49-51 

Om motiv og tema 

Harry Potter og de vises sten 

af J.K. Rowling 

Muren er faldet. Og jeg 

sidder fast af Holly Jane 

Rahlens 

Eleverne kan forklare deres forståelse af kapitlets tekster på 

baggrund af kendskab til ord og vendingers konkrete, 

abstrakte og symbolske betydning og viden om sproglige 

virkemidler og genrer. 

 

52-1 Juleferie  

2 

Om motiv og tema 

Evaluering & skriftlig 

fremstilling – en berettende 

tekst 

Eleverne kan forklare deres fortolkning af kapitlets tekster 

på baggrund af viden om motiv og tema og kan 

perspektivere dem til tidligere og aktuelle problemstillinger. 

3-6 

Værklæsning 

Roman: Tæl til ti af Fokus på læsning, analyse og fortolkning. Eleverne skal 

arbejde med de litterære begreber: sprog, problem, plot og 

personer. 

7 Vinterferie  

8-11 Gennemgang af avisen som 

genre i iSkriv – samt 

produktion af egen 

Londonavis 

Eleverne har kendskab til avisens genrer. 

Eleverne kan skrive i flere af avisens genrer. 

Eleverne kan søge viden på nettet og anvende den. 

12 

 

Lejrskole i London  

13-15 

Om 1970’erne 

Album af Benn Q. Holm 

Christiania – en fagtekst 

Mesterlære – en 

livsfortælling af Peter 

Bastian 

I kan ikke slå os ihjel af 

Tom Lundén 

Connie og bolighajen af Per 

Holm Knudsen 

Og det var din lærer i 

gymnastik og  

Og det var din lærer i 

kristendom – begge af 

Halfdan Rasmussen 

Børn af Tove Ditlevsen 

Musik af Gasserne – en 

dokumentarfilm af Anders 

Østergaard 

Hippie af Peter Øvig 

Knudsen 

Evaluering & produktion af 

et site. 

Eleverne kan skelne mellem faktiv/fiktiv læsning og 

mellem subjektiv/objektiv fremstilling i tekster, og de kan 

forklare, hvordan en moderne tekst afspejler en forgangen 

tid.  

Eleverne kan analysere litterære tekster fra 1970´erne og 

sammenligne 1970´ernes æstestik og værdisæt i litteratur 

med nutidens. 

Eleverne kan analysere en moderne dokumentarfilm og 

forklare, hvordan denne skildrer et forgangent årti. 

16 Påskeferie  
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17-18 

Værklæsning 

Graphic novel: Fuglemanden 

 

Eleverne skal bygge videre på deres viden om, hvad en 

graphic novel egentlig er.  

Eleverne skal lære at analysere og fortolke en graphic novel 

med fokus på både tekst, billeder og deres samspil. 

19-23 

Om Sørens Jessens 

forfatterskab 

Liv på spil 

Den skæve dreng 

Den hule pige 

SMAK 

Evaluering & skriftlig 

fremstilling – en 

argumenterende tekst 

Eleverne kan læse en litterær tekst med aktiv brug af 

vekslende forståelsesstrategier, efter læsning præsentere 

deres arbejde for andre og afslutningsvis forholde sig til 

egen læsning. 

Eleverne kan forklare deres analyse af motiv, 

personskildring, fortæller/synsvinkel og komposition i et 

udvalg af værker fra Søren Jessens forfatterskab og 

billedproduktion og på baggrund heraf forklare deres 

opfattelse af værkernes temaer. 

Eleverne kan forklare den genremæssige sammenhæng 

mellem Søren Jessens tekster og billeder og relatere denne 

til andre genrer. 

Eleverne kan forklare, hvad der i særlig grad kendetegner 

Søren Jessens forfatterskab og billedproduktion. 

24-26 

 

Repetition og årsprøver  

 

 

Med forbehold for ændringer.  

Grundlaget for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af dansk i 7. klasse er de færdigheds- og vidensmål, der er 

beskrevet i ”Nye Forenklede Fælles Mål – Dansk”. 

De kan læses i sin helhed på: www.uvm.dk 

Sideløbende med årsplanen arbejder vi med Læse/skrive Guide, Stavevejen, Gyldendals Webprøver, iskriv, og 

Grammatip.com 

 

 

 


