
Årsplan 9. kl – dansk – 2022/23 
 

Tidspunkt Emne Materiale Mål 
August Det er mit liv – 

eller er det? 
 
Maren Spliids: 
Heks, offer eller 
heltinde? 
 
 

Materiale fra Contact 
 
 
Materiale fra HEX 

FORTOLKNING 
Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog 
gennem systematisk undersøgelse og diskussion af 
litteratur og andre æstetiske tekster 
KOMMUNIKATION 
Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i 
komplekse formelle og sociale situationer 
FREMSTILLING 
Eleven kan udtrykke sig klart og varieret i skrift, tale, lyd og 
billede i en form, der passer til genre og situationer 

September Lejrskole i Ribe 
 
Ung i dag 
 
 

 
 
Dig og mig ved daggry 
Tværs på DR3: Alberte er en taber, sæson 
1, afsnit 2, 2017 
Det bliver i familien, Ud og Se,  
Catwalk af Jesper Wung Sung, 2011 

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 
KOMMUNIKATION 
Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i 
komplekse formelle og sociale situationer 

Oktober Kortfilm 
 
 
 
Noveller 

100 meter 
Under bæltestedet 
Lille Lise 
 
Dansk i dybden: Den nye ungdomsnovelle 
Jesper Wung-Sung: Tretten tynde 
teenagere 

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 



KOMMUNIKATION 
Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i 
komplekse formelle og sociale situationer 
FREMSTILLING 
Eleven kan udtrykke sig klart og varieret i skrift, tale, lyd og 
billede i en form, der passer til genre og situationer 

November Intro til 
projektuge 
 
Romantikken 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det moderne 
gennembruds 
kvinder 

Oplæg fra Amnesty  
 
 
Adam Oehlenschläger: Det er et yndigt 
land, 1823, 1,2ns 
H.C. Andersen: I Danmark er jeg født, 
1850, 1 ns 
Emil Aarestrup: I en landsbykirke, 1830, 
1,1 ns 
Wilhelm Bendtz: Det waagepetersenske 
familiebillede, 1830 
 
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 

December Ondskab 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektopgave 

Ondskab, videnskab, virkelighed og 
reality-tv af Helene Navne, 7,5 ns 
Blot en drengestreg af Villy Sørensen 
Breivik er idealistisk ond af Joakim Wrang 
Beast af Lars Pedersen Arendt  
Ondskaben af Jan Guillou 
 
 
 
Årets tema: Diskrimination 

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 
KOMMUNIKATION 
Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i 
komplekse formelle og sociale situationer 



FREMSTILLING 
Eleven kan udtrykke sig klart og varieret i skrift, tale, lyd og 
billede i en form, der passer til genre og situationer 

Januar Lyrik 
 
Trykte og 
levende 
reklamer 

dansk.gyldendal 
 
Filmhuset – producer din egen tv-
reklame 
Arla Harmonie: Gør en forskel, 2013 
Call Me: Tal ordentligt, 2012  
Det kongelige teater: Stjerne er det, der 
lyser i mørket, 2010 
Midttrafik: Bussen, 2012 
Mit TDC (L.O.C.), 2012 
Oddset, 2010 
Diesel: Global warming  
Pepsi: Dare for more  
Movia: Partybussen, 2008  
Campari, Fairytales, Askepot 2008 
Lysmesteren, De tre vise mænd, 2009 
Kildemoes: Cykelstiens helte, 201 

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 
KOMMUNIKATION 
Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i 
komplekse formelle og sociale situationer 
FREMSTILLING 
Eleven kan udtrykke sig klart og varieret i skrift, tale, lyd og 
billede i en form, der passer til genre og situationer 

Februar Værklæsning 
 
Webdok 

Min f… familie af Ina Bruhn 
 
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 

Marts Podscast Podcastfabrikken FORTOLKNING 



Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog 
gennem systematisk undersøgelse og diskussion af 
litteratur og andre æstetiske tekster 
KOMMUNIKATION 
Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i 
komplekse formelle og sociale situationer 
FREMSTILLING 
Eleven kan udtrykke sig klart og varieret i skrift, tale, lyd og 
billede i en form, der passer til genre og situationer 

April Repetition 
 
Forberedelse til 
skriftlige prøver 

  

Maj  Afgangsprøve 
 
Forberedelse til 
mundtlige 
prøver 

  

Juni Afgangsprøve   
21 - 25 Mundtlige 

prøver 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



I danskundervisningen arbejder vi med 

• dansk.gyldendal.dk 
• webprøver.gyldendal.dk 
• skriftligfremstilling.gyldendal.dk 

• danskidybden.gyldendal.dk 
• infomedia.com 

• grammatip.com 
• Greb om læsning 
• Greb om retskrivning 
• Turbo fra Alinea 
• Mango fra Gyldendal 
• Romaner, noveller og andet undervisningsmateriale fra CFU 

 
 
 


