
Årsplan 8.-9.kl. 2019-20 

Formålet med årets undervisning  

Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forsta ̊else af litteratur og andre æstetiske tekster, 
fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal 
fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.  

Stk. 2. Eleverne skal i faget dansk styrke deres beherskelse af sproget og fremme deres lyst til at bruge 
sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal udvikle en åben og analytisk indstilling 
til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Eleverne skal i faget dansk udvikle deres 
udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i litteratur og andre æstetiske tekster, 
fagtekster, sprog og kommunikation.  

Stk. 3. Eleverne skal i faget dansk have adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske 
kulturfællesskab.  

Undervisningsmaterialer  

 -  Gyldendal.dk  
 -  Gyldendal webprøver 
 -  Dansk for 9’ende  
 -  Vild med dansk  
 -  Kalliope  
 -  Stav  
 -  Prøveoplæg fra tidligere 9.kl. afgangseksaminer  

Eleverne inddrages naturligt i valg af emner og af fordybelsesområder således at de dækker 
Fælles Mål. 

Emner  

 -  Oplysningstiden 
 -  Pressefotos 
 -  identitet  
 -  Forfatterskabslæsning (Tove Ditlevsen og Kim Fupz Aakeson) 
 -  Kortfilm  
 -  Det moderne gennembruds billeder 
 -  Graphic novels 
 -  Reklamer  
 -  Det der står i avisen  
 -  Reality TV 
 -  Billedfortællinger 
 -  Romantikken 
 -  Svensk og norske tekster indgår i de øvrige emner.  

 -  Årsværk – fælleslæsning – Erasmus Montanus  
 -  Årsværk - fælleslæsning  
 -  Film som det tredje hovedværk  

 

 



Arbejdsformer  

Der veksles mellem lærerstyret gennemgang, individuelt- og gruppearbejde. 
Der laves både skriftligt og mundtligt arbejde og tekstopgaver. 
Der vil blive fremlæggelser både individuelt og i grupper med henblik på formidlingskompetencen.  

Sociale mål  

- At man kan samarbejde alsidigt og bredt med hinanden  

 -  At man kan tale i en mindre forsamling og lytte til oplægsholderen At være ordstyrer i en    
mindre forsamling og at respektere ordstyren  

 -  At man kan indgå i et læringsfællesskab med respekt og lydhørhed for hinanden  
 -  At man har en god omgangstone og form  
 -  At man bliver i stand til at argumentere nuanceret i debatter og faglige diskussioner  

Evaluering  

Der vil være prøver, quizzer, stile mundtlige- og skriftlige evalueringer gennem stave- og læseprøver. 
Fokus ligger i at gøre eleverne procesorienterede og ikke resultatorienterede.  

Der kan forekomme ændringer i årsplanen.  

 


