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- Vi arbejder med grammatik hele året, men der hvor det står i årsplanen, vil det være mere intensivt. Grammatik vil foregå på 

www.grammatip.dk 

 

- Eleverne skal hjemme læse 15 min. hver dag. Er der læselektie for, tælles det selvfølgelig med i de 15 min. 

 

- Det forventes, at eleverne har computer og høretelefoner med til hver dansktime, da vi skal bruge netportaler hver dag. 

 

Uge Emne Mål Materialer 

33 Introduktion til den mundtlige og 

skriftlige prøveform.  

- Eleven kan læse komplekse danske og lånte ord hurtigt og sikkert 
- Eleven har viden om sproglig stil 
- Eleven kan korrigere teksters layout 
-Eleven kan afgøre, hvordan en tekst skal læses 
-Eleven har viden om korrekt grammatik, stavning, tegnsætning og layout 

Skriftlige prøveoplæg fra 
http://retstavning.gyldendal.dk/  
Vi læser og arbejder med:  

”Exit Sugartown” af Martin 

Petersen.  
 

34 Branding og selviscenesættelse  - Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier 
for eget liv og fællesskab 
-Eleven har viden om sammenhæng mellem situation, kultur og sprog  
-Eleven kan karakterisere og diskutere sprog i forskellige situationer 
-Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog 

Vi arbejder med: 
”Mit TDC” LOC 2012 
”Stjerner er det, der lyser i mørket! Det 
kongelige teater. 2012. 
”Poker, all in”. Danske spil. 2012 
”Catwalk” af Jesper Wung Sung. 2011 

Efter 9. klasse skal eleverne være i stand til at: 
-Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst 
 

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

 
-Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster 
 
-Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer 

http://www.grammatip.dk/
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 “Call me – tal ordentligt” 2015 

Vi læser og arbejder med:  

” Vi læser og arbejder med:  

”Exit Sugartown” af Martin 
Petersen. 

35-37 Kvindelige danske forfattere - Eleven kan planlægge og gennemføre faser i informationssøgning 
- Eleven har viden om genretræk og multimodalitet 
- Eleven kan læse komplekse danske og lånte ord hurtigt og sikkert 
- Eleven kan diskutere mulige udfald af situationer beskrevet i tekster 
- Eleven har viden om metoder til layout af forskellige genrer 
- Eleven kan følge forløb og komposition i komplekse tekster 
- Eleven kan undersøge teksters flertydighed 
- Eleven har viden om metoder til fortolkning 
- Eleven kan diskutere forskellige fortolkninger af en tekst 
- Eleven har viden om nuancer i sproget og sprogets virkning 
-Eleven kan foretage flertydige fortolkninger 
-Eleven kan læse komplekse tekster hurtigt og sikkert 
-Eleven har viden om metoder til vurdering af teksters formål og perspektiv 

Vi vil arbejde med følgende tekster: 
- ”Nattens dronning” af Tove 

Ditlevsen 1952 
- ”Umoralsk vise” af Tove Ditlevsen. 

1939 
- ”I parentes bemærket: Det 

lykkelige familieliv” af Tove 
Ditlevsen 2015 

- ”Torben og Maria” af Naja Marie 
Aidt 2006. 

- ”En stol for lidt” af 
Helle Helle 1996 

Vi læser og arbejder med:  

” Vi læser og arbejder med:  

”Exit Sugartown” af Martin 

Petersen.  

38-39 Det moderne gennembrud Eleven kan skaffe sig overblik over multimodale teksters opbygning  
-Eleven har viden om genretræk og multimodalitet 

-Eleven kan undersøge samspillet mellem genre, sprog, indhold og 

virkelighed  

-Eleven har viden om genrer, sprog, symbolik, forfatter, værk og fortæller 

-Eleven kan gennemføre en målrettet analyse af en tekst  

- Eleven har viden om analysemetoder og forståelsesstrategier 

-Eleven kan foretage flertydige fortolkninger  

-Eleven har viden om metoder til fortolkning 

-Eleven kan vurdere teksters form  

-Eleven har viden om vurderingskriterier vedrørende form 

 

”Havfruens sang” 1890 
”En stor dag” 1897 

”En indre stemme” af Henrik Pontoppidan  
1897 
 
Billede: 
”Udslidt” af H.A. Brendekilde 1889 
”Skovarbejdere” af Eero Jährnefeldt 1893 
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 40-41 Brobygning og praktik    

42 Efterårsferie   

43 
 

Genrer og grammatikfokus - Eleven har viden om genretræk 
- Eleven kan respondere på forholdet mellem produktion og genre 
 

 

44 Terminsprøver   

45-48 Danmark i krig -Eleven kan vurdere tekstens afsender og målgruppe  

-Eleven har viden om afsenderforhold og målgruppe 

-Eleven kan undersøge samspillet mellem genre, sprog, indhold og 

virkelighed 

-Eleven har viden om genrer, sprog, symbolik, forfatter, værk og fortæller 

-Eleven har viden om fortællerpålidelighed og betydningslag i teksten 

-Eleven har viden om vurderingsmetoder vedrørende teksters kvalitet 

-Eleven kan iagttage, hvordan vi danner forestillinger om verden med ord 

og sprog  

-Eleven har viden om nuancer i sproget og sprogets virkning 

-Eleven kan foretage flertydige fortolkninger 

-Eleven kan læse komplekse tekster hurtigt og sikkert 

-Eleven har viden om metoder til vurdering af teksters formål og perspektiv 

”Skæbne” af Morten Nielsen. 1945 
”Politikernes fyrtårn af håb er 
sønderskudt, og lyset virker ikke” af 
Carsten Jensen. 
”Hvidstensgruppen” 2012 
”Armadillo dokumentar”2010.  
Billede: 
Trefoldigheden  
Transition af Mathilde Fenger 

49 Emneuge/Fagdage   

50-51 Ondskab - Eleven kan planlægge og gennemføre faser i informationssøgning 
- Eleven har viden om genretræk og multimodalitet 
- Eleven kan læse komplekse danske og lånte ord hurtigt og sikkert 
- Eleven kan diskutere mulige udfald af situationer beskrevet i tekster 
- Eleven har viden om metoder til layout af forskellige genrer 
- Eleven kan følge forløb og komposition i komplekse tekster 
- Eleven kan undersøge teksters flertydighed 
- Eleven har viden om metoder til fortolkning 
- Eleven kan diskutere forskellige fortolkninger af en tekst 
- Eleven har viden om nuancer i sproget og sprogets virkning 
-Eleven kan foretage flertydige fortolkninger 

”19-årig pisket og brændt i ni døgn” 
Jyllandsposten 12.11.2007 
”Denvers Ensomme Dræber”. BT. 2012 
”Madsen sexpinte Kim Wall til døde”. BT. 
2018 
”Søndag” af Camilla Christensen. 1996 

 

52-1    Juleferie   

2-3 Projektopgave og fremlæggelser   

4 Skitur  
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 5-6 Opinion -Eleven kan diskutere etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på 

internettet. 

-Eleven har viden om kommunikationsetik. 

-Eleven kan vælge digitale teknologier i forhold til situationen. 

-Eleven har viden om digitale teknologiers kommunikationsmuligheder. 

-Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier 

for eget liv og fællesskab. 

-Eleven har viden om sammenhængen mellem digitale teknologier og 

kommunikation.  

Eleven kan foretage flertydige fortolkninger 

 

Vi arbejder med: 
”Ali flygtede til Danmark: Krigen i Syrien 
har stjålet halvdelen af min barndom og 
en god bid af min ungdom” af Ali Bako, 
efterskoleelev 15/12-18. 
”Ibyens klummeskribent: Kære Henrik 
Marstal, du tager fejl om de danske 
fodboldfans” af Sandie Westh. 28/7 2018.  
”En Københavner i Jylland” af Dan Turéll. 
1995 

 
 
”De hvide mænd” læses 
og arbejdes med.  
 
 

7 Vinterferie   

8-9 Den fortællende journalistik -Eleven kan vurdere tekstens sproglige virkemidler  

-Eleven har viden om sproglige virkemidler 

-Eleven kan fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og 

stilarter  

-Eleven har viden om varierede udtryksformer målrettet forskellige 

målgrupper 

-Eleven kan formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog  

-Eleven har viden om æstetisk sprogbrug 

-Eleven kan undersøge samspillet mellem genre, sprog, indhold og 

virkelighed  

-Eleven har viden om genrer, sprog, symbolik, forfatter, værk og fortæller 

-Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster  

-Eleven har viden om identitetsfremstillinger 

-Eleven kan foretage flertydige fortolkninger  

-Eleven har viden om metoder til fortolkning 

Vi arbejder med: 
”Hærværk – om at forklare det man ikke 
kan forsvare” af Aslak Gotlieb. 2009 
”Manden der blev stjålet” (P3 - podcast) 
Afsnit 1 og 2. 2018 
”Kvinden med den tunge kuffert” af Third 
Ear. 2016 
”Monsterfedt i kirken” af Charlotte Rytter 
"Nogen der vil tackles" af Louise Skov 

Andersen 2011.  
”Roskilde - Afsnit 1.” 
Kanal 5. 2011 
” Monsterfedt i kirken” af 
Charlotte Rytter 
 
”De hvide mænd” læses 
og arbejdes med.  
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 10-12 Pressefoto -Eleven kan diskutere bud på et eller flere samlede udsagn på baggrund af 
undersøgelsen 
-Eleven har viden om genretræk 
-Eleven har viden om metoder til fortolkning 
-Eleven kan fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og 
stilarter  

Vi arbejder med: 
 
”Tøger døde med støvlerne på” 2011 
”Årets pressefoto” 2016. Betjent og 
flygtningepige 
”Årets nyhedsbillede” 2016 af Jens 
Dresling (ingen titel) 

13-14 Kortfilm - Eleven kan diskutere bud på et eller flere samlede udsagn på baggrund af 

undersøgelsen 
-Eleven har viden om genretræk 
-Eleven har viden om metoder til fortolkning 
-Eleven kan fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og 
stilarter  

”Valgaften” fra 1998 
”Beast” fra 2009 
”Helium” fra 2013 

15 Påskeferie   

16-18 Prøveforberedende undervisning   

19-20 Skriftlige prøver   

21-26 Mundtlige prøver   
 
 

 


