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Dansk 7. kl – 2022/23 

 

Tidspunkt Forløb Materiale Kompetenceområde og mål 

August Folkeeventyr Dansk i dybden LÆSNING 

Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters 

betydning i deres kontekst 

KOMMUNIKATION 

Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse 

formelle og sociale situationer 

FORTOLKNING 

Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem 

systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre 

æstetiske tekster 

September Værklæsning: 2 kr. 

og 25 øre af Louis 

Jensen 

 

Noveller 

dansk.gyldendal 

 

Ribe C 7G af Jesper Wung-Sung 

Hovedet af Jesper Wung-Sung 

Efraims øreflip af Cecil Bødker 

7-1 af Peter Seeberg 

LÆSNING 

Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters 

betydning i deres kontekst 

FORTOLKNING 

Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem 

systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre 

æstetiske tekster 

Oktober Introduktion til 

billedanalyse 

 

Nyhedsartikler 

 

 

Kultur-mix.dk  

 

 

Dansk.gyldendal 

LÆSNING 

Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters 

betydning i deres kontekst 

FORTOLKNING 

Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem 

systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre 

æstetiske tekster 

FREMSTILLING 

Eleven kan udtrykke sig klart og varieret i skrift, tale, lyd og 

billede i en form, der passer til genre og situationer 
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November Forfatterskab 

Jesper Wung – Sung 

 

Billedfortællinger  

Dansk.gyldendal 

 

 

Min storebror og jeg går ud 

Hullet i himlen 

Paradis 

LÆSNING 

Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters 

betydning i deres kontekst 

KOMMUNIKATION 

Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse 

formelle og sociale situationer 

FORTOLKNING 

Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem 

systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre 

æstetiske tekster 

December Temalæsning: Det vi 

har mistet 

Dansk.gyldendal LÆSNING 

Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters 

betydning i deres kontekst 

FORTOLKNING 

Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem 

systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre 

æstetiske tekster 

Januar  Gyserfilm Dansk.gyldendal 

Filmhuset: Producer en film 

FORTOLKNING 

Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem 

systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre 

æstetiske tekster 

FREMSTILLING 

Eleven kan udtrykke sig klart og varieret i skrift, tale, lyd og 

billede i en form, der passer til genre og situationer 

Februar Periode: 

Middelalder 

Dansk.gyldendal 

Torbens datter  

Germand Gladensvend 

Dronning Dagmar 

LÆSNING 

Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters 

betydning i deres kontekst 

KOMMUNIKATION 

Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse 

formelle og sociale situationer 

FORTOLKNING 

Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem 
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systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre 

æstetiske tekster 

Marts  Vores nordiske 

naboer 

 

Diskuter og 

argumenter 

Dansk.gyldendal KOMMUNIKATION 

Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse 

formelle og sociale situatione 

April  Værklæsning: Hest, 

hest, tiger, tiger af 

Mette E. Neerlin 

 

Ulovlig billeddeling 

 

 

 

 

Dansk.gyldendal 

LÆSNING 

Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters 

betydning i deres kontekst 

KOMMUNIKATION 

Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse 

formelle og sociale situationer 

FORTOLKNING 

Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem 

systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre 

æstetiske tekster 

FREMSTILLING 

Eleven kan udtrykke sig klart og varieret i skrift, tale, lyd og 

billede i en form, der passer til genre og situationer 

Maj  Giv historierne 

videre 

Dansk.gyldendal LÆSNING 

Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters 

betydning i deres kontekst 

KOMMUNIKATION 

Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse 

formelle og sociale situationer 

FORTOLKNING 

Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem 

systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre 

æstetiske tekster 
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FREMSTILLING 

Eleven kan udtrykke sig klart og varieret i skrift, tale, lyd og 

billede i en form, der passer til genre og situationer 

Juni Det moderne 

gennembruds 

kvinder 

Digtning og dansk 

Dansk.gyldendal 

LÆSNING 

Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters 

betydning i deres kontekst 

FORTOLKNING 

Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem 

systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre 

æstetiske tekster 

 
 

 

 

I danskundervisningen arbejder vi med 

• dansk.gyldendal.dk 

• retstavning.gyldendal.dk 

• skriftligfremstilling.gyldendal.dk 

• danskidybden.gyldendal.dk 

• infomedia.com 

• grammatip.com 

• Dansk i syvende 

• Greb om læsning 

• Greb om retskrivning 

• Turbo fra Alinea 

• Frontread 

• Romaner, noveller og andet undervisningsmateriale fra CFU 
 

 

 

 

 


