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Lærer: OL  Fag:  Dansk 7. klasse 

 

Uge Emne Mål Materialer 

33-35 Lyrik, digte og talemåder 
Eleven ved, hvad der kendetegner digtgenren. 

Eleven kender mange forskellige digte. 

Eleven kan analysere og fortolke digte med fokus på fortæller, 

synsvinkel, komposition, ordvalg, billedsprog og digtets lyd. 

Eleven kan fortolke digte gennem sanseoplevelser, associationer og 

oplæsning. 

Eleven kan skrive et multimodalt digt gennem brug af sanser. 

http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/

forloeb/genrer/digte.aspx 

Skolesangbogen. 

36-37 Ind i novellen 
Eleven har viden om novellen som genre. 

Eleven har viden om fem centrale analysegreb. 

Eleven kan formidle viden om de fem analysegreb sammen med en 

makker. 

Eleven kan bruge de fem analysegreb, når du læser, analyserer og 

fortolker de tre noveller i forløbet. 

Eleven kan arbejde selvstændigt og sammen med andre om at læse, 

analysere og fortolke novellerne. 

Eleven kan deltage i en fælles samtale i klassen om analyserne og 

fortolkningerne. 

http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/

forloeb/genrer/ind_i_novellen.aspx 

 

38 Emneuge   

39-41 Ind i novellen fortsat   

43  Grammatik opstart  

Eleven kan frem- stille 

tekster med korrekt 

grammatik og layout  

Eleven har viden om 

korrekt grammatik, 

stavning, tegnsætning 

og layout   

Eget materiale, grammatip.dk, 

gyldendal.dk 

42 Efterårsferie   

44-48 Roman: Djævelens lærling 

Grammatik fortsat 

Eleven kan styre og regulere 

sin læseproces og diskutere 

teksters be- tydning i deres 

kontekst   

Roman i bogform, som e-bog og 

lydbog. 

49 Emneuge   

52-1 Juleferie   

http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/genrer/digte.aspx
http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/genrer/digte.aspx
http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/genrer/ind_i_novellen.aspx
http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/genrer/ind_i_novellen.aspx
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2-4 Musikvideo 
I samarbejde med 8. klasse 

Eleven kan genkende og 

beskrive tre forskellige typer af 

musikvideoer. 

Eleven kan sammenholde tekst 

og billedside til et stykke musik. 

Eleven kan beskrive stemning 

og handling i en musikvideo. 

Eleven kan redegøre for 

filmiske virkemidler i en 

musikvideo. 

Eleven kan analysere en 

musikvideo. 

 Eleven kan vælge digitale 

teknologier i forhold til 

situationen  

Eleven har viden om digitale 

teknolo- giers kommunika- 

tionsmuligheder  

Eleven kan begå sig bevidst i 

sprog- ligt komplekse 

situationer  

 Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog  Eleven har viden om demokratisk dialog  
 

http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/

forloeb/genrer/musikvideoen.aspx 

 

2-8 Øje for øje (roman) Eleven kan styre og regulere 

sin læseproces og diskutere 

teksters betydning i deres 

kontekst   

Roman i bogform 

5-6 I skyen Eleven ved, hvad et online samarbejdsforum er.. Eleven kan dele og 
samarbejde med andre i et online samarbejdsforum.Eleven ved, 
hvilke fordele og ulemper der er ved deling og samarbejde i et online 
forum.Eleven ved, hvilke muligheder og udfordringer der ligger i 
ansigtsløs kommunikation.Eleven kan vurdere, i hvilke situationer 
online deling og samarbejde giver mening. 

http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/

forloeb/kommunikation/i_skyen/forl

oeb/1_laeringsmaal.aspx 

 

7 Vinterferie   

8-10 Kortfilm 
Eleven kan opleve og forstå kortfilm med et danskfagligt fokus .Eleven 

kan analysere en kortfilm som genre. 

Eleven kan gøre rede for opbygning af dramaturgi, brug af filmiske 

virkemidler, klipning og tematik.Eleven u kan, i samarbejde med andre, 

selv producere en kortfilm som genre. 

http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/

forloeb/genrer/kortfilm/Forloeb/1_L

aeringsmaal.aspx 

 

12-14 Skriftlig fremstilling og genrer Eleven kan frem- stille 

sammen- hængende 

tekster i forskellige 

genrer og stilarter  

Eleven har viden om 

varierede udtryksformer 

mål- rettet forskellige 

målgrupper   

 

15 Emneuge   

16 Påskeferie   

17-21 TV- reklamer 
Eleven kan gøre rede for en vares brugsværdier, målgrupper, 

fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler i tv-reklamer. 

Eleven kan analysere budskabet i forskellige tv-reklamer.  

http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/

http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/genrer/musikvideoen.aspx
http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/genrer/musikvideoen.aspx
http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/kommunikation/i_skyen/forloeb/1_laeringsmaal.aspx
http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/kommunikation/i_skyen/forloeb/1_laeringsmaal.aspx
http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/kommunikation/i_skyen/forloeb/1_laeringsmaal.aspx
http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/genrer/kortfilm/Forloeb/1_Laeringsmaal.aspx
http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/genrer/kortfilm/Forloeb/1_Laeringsmaal.aspx
http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/genrer/kortfilm/Forloeb/1_Laeringsmaal.aspx
http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/genrer/tv-reklamen/forloebet/laeringsmaal
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Eleven kan vurdere tv-reklamer ud fra AIDA-modellen. 

Eleven har indsigt i tv-reklamegenren. 

Eleven kan planlægge og producere en tv-reklame. 

Eleven kan fremlægge gruppens egen tv-reklame. 

Eleven kan beskrive og reflektere over arbejdsprocessen i 

reklameproduktionen. 

forloeb/genrer/tv-

reklamen/forloebet/laeringsmaal. 

aspx 

22 Lejrskoleuge   

23-26 Graphic novel   
Eleven kender graphic novels genretræk. 

Eleven ved, at graphic novels eksperimenterer med måden, billederne 

repræsenteres på. 

Eleven kan anvende analytiske begreber knyttet til genren. 

Eleven kan anvende begreberne: layout, billedramme, billedskift, stil og 

streg. 

Eleven kan perspektivere og vurdere genrens tekster i forhold til 

samtiden og aktuelle problemstillinger. 

http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/

forloeb/genrer/graphic_novels.aspx 

 

  

 

http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/genrer/tv-reklamen/forloebet/laeringsmaal
http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/genrer/tv-reklamen/forloebet/laeringsmaal
http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/genrer/graphic_novels.aspx
http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/genrer/graphic_novels.aspx

