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ÅRSPLAN 19/20 
 
Lærer: OL Fag: Dansk 8. kl.   Anderledes dage og uger er ikke sat ind. Der er stile og andre skriftlige arbejder i hele perioden. 

Uge Emne Mål Materialer 

33- 34 
 
 

Grammatik og 
ordøvelser 

Eleven kan frem- stille 
tekster med korrekt 
grammatik og layout 
Eleven har viden om 

 
Skriftlig dansk for 7. og 8. 
kl. 
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korrekt grammatik, 
stavning, tegnsætning 
og layout 
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35-40 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noveller for unge 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 Debut, Gyldendal 
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andre om at læse,analysere og fortolke novellerne. 
Eleven kan deltage i en fælles samtale i klassen om 
analyserne og 
fortolkningerne. 
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36 -38 
 
 

 
Romanlæsning 

Eleven kan styre og regulere 
sin læseproces og diskutere 
teksters be- tydning i deres 
kontekst 
 

 
Fucking forelsket af Niels 
Schou 
 

41-44 
 
 

 
Se og forstå malerier 
 

Eleven har viden om varierede udtryksformer 
målrettet forskel- lige målgruppe. 
Eleven har viden om genretræk. 

 
Malerier se og forstå af 
Felicity woolf 
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42 
Efterårsferie 
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Uge 43-46 
 
 
 
 

Horrornoveller 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 

 
Dennis Jürgensens 
antologi “Måske” 
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andre om at læse,analysere og fortolke novellerne. 
Eleven kan deltage i en fælles samtale i klassen om 
analyserne og 
fortolkningerne. 
 

47-51 
 
 

Litteraturhistorie Eleven kan sætte tekster i perspektiv til litterær og 
kul- turel tradition og udvikling gennem 
litteraturhistorisk læsning og Dansk litteraturs kanon 

Vokseværker- 
litteraturhistorie, Flere 
forfattere 
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47-50 Romanlæsning Eleven kan styre og regulere 
sin læseproces og diskutere 
teksters be- tydning i deres 
kontekst 
 

Kære dødsbog af Sanne 
Søndergaard 

52 JULEFERIE   
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2-15 
 
 

De danske kanoner Vi arbejder med den danske kanon og bevæger os 
igennem genre og prøver at nå til en forståelse af 
hvorfor de er blevet kanoniseret. Eleverne skal nå frem 
til indsigt i forøget genreforståelse og tekstanalyse 

Den danske kanon 
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16-21 
 

 
Romanlæsning 

Eleven kan styre og regulere 
sin læseproces og diskutere 
teksters be- tydning i deres 
kontekst 
 

Ud og vende af Helle 
Pryds 
               
                                                             
           

 
22-26 

 Eleven kender graphic novels genretræk. 
Eleven ved, at graphic novels eksperimenterer med 
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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 

                  
https://dansk.gyldendal.d
k/forloeb/genrer/graphic-
novels                                

https://dansk.gyldendal.dk/forloeb/genrer/graphic-novels
https://dansk.gyldendal.dk/forloeb/genrer/graphic-novels
https://dansk.gyldendal.dk/forloeb/genrer/graphic-novels
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samtiden og aktuelle problemstillinger. 
 

  


