
9.kl. dansk 2022-23  
 

Periode  Faglige mål og 
læringsmål  

Forløb – emner  Materialer  Evaluering  

August  
Uge 32  

At alle bliver klar over 
årets gang  
Aftale procedurer 
omkring aflevering og 
lign. * 

Velkommen tilbage  
Intro til kommende 
skoleår  
  

PP  
Årsplan  
Kopiark  

  

August  
Uge 33-36  
 

 *Eleven kan forholde 
sig kritisk til SoMe, og 
være i stand til at 
anskue det fra flere 
vinkler  
 
  *Eleven kan 
tilrettelægge proces fra 
ide til færdigt produkt 
 
 
 

Tema: “Online - nettet 
og mig”   
+ 1.værklæsning;   

 1.værklæsning 
”Intet” 16/8 – 20/9 
 
https://www.facebo
ok.com/centerforru
mmelighed/videos/
1373985092618821
/?v=137398509261
8821  
 
Tekster om SoMe 
(reportager og 
klummer)  

Booktrailer ud 
fra samtaler i 
klassen  
 
Skriftlig 
aflevering i 
forbindelse med 
temaet 

September 
Uge 37-40 

*Eleven kan disponere 
og layoute stof så det 
fremmer hensigten med 
produktet  
*Eleven kan deltage 
aktivt, åbent og analytisk 
i dialog  
  

Pressefoto samt 
kunstfoto  
  

Dansk.gyldendal  
Politikken.dk  
Tur til 
World press photo  
d. 26/9 9.00-12.00  

Prisuddeling i 
klassen  
Kunstudstilling 
på skolen  
-----   

Uge 41    Praktik/Birkedal      

Uge 42    Efterårsferie      

Uge 43-48 
(minus 44) 

  *Eleven har viden om 
analysemetoder og 
forståelsesstrategier 
 
 *Eleven har viden om 
sammenhængen 
mellem digitale 
teknologier og 
kommunikation 
 
*Eleven kan diskutere 
bud på et eller flere 
samlede udsagn på 

Genre: Musikvideo + 
kortfilm 
OBS! Terminsprøver i 
uge 44 

Dansk.gyldendal  
Youtube.com  
  

Præsentationer i 
klassen  

https://www.facebook.com/centerforrummelighed/videos/1373985092618821/?v=1373985092618821
https://www.facebook.com/centerforrummelighed/videos/1373985092618821/?v=1373985092618821
https://www.facebook.com/centerforrummelighed/videos/1373985092618821/?v=1373985092618821
https://www.facebook.com/centerforrummelighed/videos/1373985092618821/?v=1373985092618821
https://www.facebook.com/centerforrummelighed/videos/1373985092618821/?v=1373985092618821
https://www.facebook.com/centerforrummelighed/videos/1373985092618821/?v=1373985092618821


baggrund af 
undersøgelsen 
 
 
 *Eleven har viden om 
genretræk 
  

Uge 49-50    Projektopgave      

Uge 51-52   Juleferie      

Januar  
Uge 1-5  

  *Eleven har viden om 
sammenhæng mellem 
situation, kultur og 
kropssprog 
 
 *Eleven kan sætte 
tekster i relation til 
mulige 
fremtidsperspektiver  

Tema: “Danskhed”  Kortfilm: “Valg-
aften”  
  
Stand-up ved 
Jacob Taarnhøj  
  
Dronningens 
Nytårstale  
  
Debatindlæg af 
Nanna Bonde + 
Martin Henriksen 
  

  

Februar  
Uge 6  

  Emneuge - uge sex      

Februar  
Uge 7  

  Vinterferie      

Uge 8-9 
Termins-
prøver i 
uge 9 

  *Eleven kan fremstille 
tekster med korrekt 
grammatik og layout 
 
 *Eleven kan 
tilrettelægge proces fra 
ide til færdigt produkt 
 
  

Fokus på skriftlighed    Dansk.gyldendal  
  

Skriftlig 
aflevering FSA9 

Uge 10-13  
  

  *Eleven kan diskutere 
bud på et eller flere 
samlede udsagn på 
baggrund af 
undersøgelsen 
 
 * Eleven kan deltage 
aktivt, åbent og analytisk 
i dialog  

Tema: Ondskab  
3.værk: Spillefilm  

Spillefilm; 
“Ondskab”  
De forskellige 
former for ondskab 
– fagtekster  
Uddrag af 
Dr. Jekyll og Mr. 
Hyde   
Dansk.gyldendal.dk  

  



April  
torsdag i 
uge 16:  

  Udtræk af fordybelses-
område, vejledning til 
mundtlig prøve og 
klargøring til skriftlige 
prøver  

    

Maj  
Uge 18 

  Skriftlige prøver      

Maj   
Uge 19+20 

  Repetér gennemgået 
stof, eksamensform og 
lign.   
Klargør sidste skoledag  

    

Maj  
Onsdag 
uge 20: 

  9.klasses sidste 
skoledag  

    

  
Fordybelsesområder 2021/22  
Fordybelsesområder 2022/23 

Genre  pressefoto  musikvideo  kortfilm  Argumenterende 
tekster  

TV-reklamer    

Tema  Online – 
nettet og mig  

Danskhed  Ondskab  Min familie og 
mig  

Ungdom  
 

Forfatter  Dan Turell  Helle Helle  Jesper Wung-
Sung  

      

Periode  Romantikken            

  
  
De 5 kasser til indholdsområder  
  

Fiktion tekster  Ikke fiktion tekster  Tema (bred)  Fiktion – 
æstetiske tekster 
(smalle)  

Sagprosa–
multimodale 
tekster  
(smalle)  

Dan Turell  
  

Argumenterende tekster  
  

Online – nettet 
og mig  
  

Romantikkens 
billeder  
  

TV-reklamer  
  

Helle Helle  
  

Online – nettet og mig - 
artikler/reportager/klummer  

Danskhed  
  

kortfilm  
  

pressefoto  
  

Jesper Wung-
Sung  
  

  Ondskab  
  

musikvideo  
  

  

Romantikken  
  

  Min familie og 
mig  
  

    

    Ungdom  
  

    



  

  
 
*= Hver tirsdag eller onsdag er der fokus på ”træning” af dansk faglige færdigheder. Det betyder, at 
man vælger mellem følgende:  
1. Læsehastighedstræning  

• 1. Læs en tekst (på dansk) højt i 3-4 minutter. Tag tid og notér!  

• 2. Læs teksten igen – uden stemme, men inde i dig selv og uden tid 

• 3. Læs teksten for 3.gang højt, og tag tid igen. Hold øje med, om tiden er forbedret i forhold 
til 1.gennemlæsning 

 
2. Læseprøve – øveprøve på webprøver.gyldendal.dk (30 min) 
 
3. Grammatiske øvelser på webprøver.gyldendal.dk (30 min) 
 
 
 


