
Årsplan for dansk 8. klasse - 2022/2023

Denne årsplan er bygget op efter kompetencemålene efter 9. klassetrin i forenklede Fælles Mål med særligt fokus på 2. fase.
Målene er delt op i kompetencemål og færdigheds- og vidensmål. Kompetencemålene er generelle og overordnede, mens færdigheds- og
vidensmålene er mere detaljeret.

Årsplanen er en vejledende plan, der er fleksibel, således at ændringer meget vel kan forekomme, hvis klassen eller jeg skulle få gode idéer i løbet af
skoleåret.

Klassen vil løbende have diktat eller læseprøve, ligesom der bliver afsat tid til læsning jævnligt.

Aktiviteter, læringsmål og tegn på læring er dynamiske igennem skoleåret.

Opmærksomhedspunkter efter 9. klassetrin:
● Læsning
● Fremstilling
● Fortolkning
● Kommunikation

Uge Emne Kompetencemål Tegn på læring Evaluering



33 - 36 Avisgenren -
portræt

Eleven kan deltage

reflekteret i

kommunikation i

komplekse formelle og

sociale situationer

Undersøgelse

Eleven kan undersøge

samspillet mellem genre,

sprog, indhold og

virkelighed

Eleven har viden om

genrer, sprog, symbolik,

forfatter, værk og fortæller

Eleven kender til god presseskik og

pressenævnets funktion

Eleven kan vurdere en nyheds

sandhedsværdi ved at tjekke fakta

Eleven reflekterer over målene og

egen læreproces.

37 - 40 Kortfilm

- Under bæltestedet
- Mord i
mødregruppen
- Valgaften
- Dennis
- Beast
- Kom

Eleven kan udtrykke sig

forståeligt, klart og

varieret i skrift, tale, lyd og

billede i en form, der

passer til genre og

situation

Eleven finder genretræk i filmen og

undersøger filmens virkemidler

Eleven kan fortolke filmens budskab

Eleven kender forskellen på en

spillefilm og en kortfilm?

Elevrefleksioner: Hvad

kendetegner forskellige

filmgenrer?

Eleven reflekterer over målene og



- Ernst og Lyset
- Sommersøndag

Ordklasser
Sætningsled
Tegnsætning

egen læreproces.

40 - 41 Tjekkiet

43 - 46 Romantikken

Litteraturhistorie

Fædrelandssange
H.C.Andersen
Oehlenschläger
Eventyr
Malerier
Digte
Litteraturens veje

Navneord med r
Sammensætninger

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

Du har læst og forstået Klokken af

H.C. Andersen og I en landsbykirke af

Emil Aarestrup.

Du kan skelne mellem

naturromantik, nationalromantik,

biedermeier og romantisme.

Du ved, hvordan billedkunsten kan

spille sammen med de litterære

strømninger.

Du ved, hvordan de romantiske

strømninger stadig påvirker vores

samfund i dag.

Eleven samler op på sin viden om

romantikken.

Eleven reflekterer over målene og

egen læreproces.



44 Terminsprøver

47-48 Skriv en novelle

https://dansk.gyldenda
l.dk/forloeb/skriftlig-fr
emstilling/skriv-en-nov
elle

Fokus på
tegnsætning

FORTOLKNING

Eleven kan forholde sig til

kultur, identitet og sprog

gennem systematisk

undersøgelse og

diskussion af litteratur og

andre æstetiske tekster

FREMSTILLING

Eleven kan udtrykke sig

klart og varieret i skrift,

tale, lyd og billede i en

form, der passer til genre

og situationer

Eleven viser interesse og forståelse

ved gennemgang af novellens

genretræk.

Eleven kan beskrive novellens

genretræk med udgangspunkt i

novellen Tennis.

Eleven bruger aktivt

berettermodellen i analysen af

Tennis.

Eleven benytter  skriveskabelonen

som støtte til handlingsforløbet.

Elevens produkt indeholder

novellens genretræk, komposition

og brug af feedback.

49 - 51 Musikvideoer/pod-
cast/manuskript

Navneform eller
nutid

Eleven kan skaffe sig

overblik over multimodale

teksters opbygning

Eleven har viden om

Du kan genkende og beskrive tre

forskellige typer af musikvideoer.

Eleven gengiver genrens træk og

virkemidler.

https://dansk.gyldendal.dk/forloeb/skriftlig-fremstilling/skriv-en-novelle
https://dansk.gyldendal.dk/forloeb/skriftlig-fremstilling/skriv-en-novelle
https://dansk.gyldendal.dk/forloeb/skriftlig-fremstilling/skriv-en-novelle
https://dansk.gyldendal.dk/forloeb/skriftlig-fremstilling/skriv-en-novelle


Lang og kort
tillægsform

genretræk og

multimodalitet

Eleven kan undersøge

samspillet mellem genre,

sprog, indhold og

virkelighed

Eleven har viden om

genrer, sprog, symbolik,

forfatter, værk og fortæller

Du kan sammenholde tekst og

billedside til et stykke musik.

Du kan beskrive stemning og

handling i en musikvideo. Du kan

redegøre for filmiske virkemidler i

en musikvideo.

Du kan analysere en musikvideo.

For at evaluerer udbyttet af

forløbet, skal eleven lave en

skriftlig analyse af en musikvideo

1-4
uge 3
alternati
ve dage

Faglig skrivning og
søgning på nettet

FREMSTILLING

Eleven kan udtrykke sig

klart og varieret i skrift,

tale, lyd og billede i en

form, der passer til genre

og situationer

KOMMUNIKATION

Eleven kan deltage

reflekteret i

kommunikation i

komplekse formelle og

Du kan søge kvalificeret på nettet

med kildekritik for øje.

Du kan sortere og udvælge

informationer.

Du kan bearbejde inspiration og

information fra nettet.

Du kan opstille en kildeliste.

Hvad skal I være særligt

opmærksomme på, når I søger på

nettet?

Hvordan kan I skærpe jeres evne

til at vurdere, om en webside er

troværdig?

Hvad skal I være opmærksomme

på, når I vurderer om en webside

er relevant for jeres emne?



sociale situationer

5,6,8 Fortællende
journalistik

Skriv reportage

Forberede
projektuge

LÆSNING

Eleven kan styre og

regulere sin læseproces og

diskutere teksters

betydning i deres kontekst

FREMSTILLING

Eleven kan udtrykke sig

klart og varieret i skrift,

tale, lyd og billede i en

form, der passer til genre

og situationer

Eleven finder både fiktionstræk og

formidlingstræk i teksten

Eleven forholder sig vurderende til

teksterne både i forhold til

virkemidler, form og indhold

Aflevering: Refleksionstekst:

Du er nu færdig med forløbet om

fortællende journalistik, og nu

skal du tjekke, hvor stort dit

udbytte af forløbet har været.

9 Projektuge (fremlæggelse man + tirs uge 10)

10 - 12,
14

Storbymennesker

Vild med dansk 8.
s. 221

Eleven kan regulere sin
læseproces og diskutere
teksters betydning i deres
kontekst.
Eleven kan forholde sig til
kultur, identitet og sprog
gennem systematisk
undersøgelse og

Eleven har viden om kulturelle og
litterære perioder i dansk litteraturs
kanon.

Eleven kan læse komplekse
danske og lånte ord hurtigt og
sikkert.

Eleven kender klassicismen,
ekspressionisme og
realisme/socialrealisme.

Eleverne kender Martin
Andersen Nexø, Holberg og
Tom Kristensen.



diskussion af litteratur og
andre æstetiske tekster.

Eleven kan vurdere betydningen af
ord og begreber i relation til
tekstens oprindelse.

Eleven kan foretage flertydige
tolkninger.

Analyse af forskellige genrer:
Novelle, digt og drama.

13 Brobygning

15-16 Forfatterskab;
Kim Fupz Aakeson

Alting og Ulla
Vilstrup -
ligger på CFU

Læreplads
Tennis
Hunden

Undersøgelse

Eleven kan undersøge
samspillet mellem genre,
sprog, indhold og
virkelighed
Eleven har viden om
genrer, sprog, symbolik,
forfatter, værk og fortæller

Fortolkning

Eleven kan foretage
flertydige fortolkninger
Eleven har viden om
metoder til fortolkning

Du kender den særlige stil og de
vigtigste temaer i Kim Fupz
Aakesons forfatterskab.

Du kan bruge litterære
analyseredskaber, som er relevante i
arbejdet med ungdomslitteratur.

Du kender kompositionsbegrebet og
kan anvende forskellige
kompositionsmodeller.

Du kan selv skrive en
samtidsrelevant ungdomsnovelle.

Undervejs i arbejdet med
forfatterskabet skal du løbende
skrive i en refleksionslog, som er
et dokument, hvor du samler dine
noter.

16-18 Forberede årsprøve LÆSNING

Eleven kan styre og

regulere sin læseproces og

diskutere teksters

Du kan vælge prøveoplæg ud fra

fordybelsesområde og analysere,

fortolke og perspektivere

Fremlægge arbejdet med

prøveoplægget til årsprøven



betydning i deres kontekst

FREMSTILLING

Eleven kan udtrykke sig

klart og varieret i skrift,

tale, lyd og billede i en

form, der passer til genre

og situationer

FORTOLKNING

Eleven kan forholde sig til

kultur, identitet og sprog

gennem systematisk

undersøgelse og

diskussion af litteratur og

andre æstetiske tekster

prøveoplægget

Skrive en synopse

Læse et tekststykke op til prøven og

18 Årsprøver/fagdage

19 - 20 Grammatik i
henhold til ST8

Læse selvstændig
roman:

Den Usynlige

Eleven kan udtrykke sig
forståeligt, klart og
varieret i skrift

Eleven lærer staveregler og en måde
at huske reglen på fremover

Staveprøve



21 - 25 Reklamer

Trykte og levende
reklamer

Forberedelse

Eleven kan vurdere

tekstens afsender og

målgruppe

Eleven har viden om

afsenderforhold og

målgruppe

Eleven kan skaffe sig

overblik over multimodale

teksters opbygning

Eleven har viden om

genretræk og

multimodalitet

Sprogforståelse

Eleven kan vurder tekstens

sproglige virkemidler

Eleven finder skjulte budskaber.

Eleven refererer til andre

tv-reklamer.

Eleverne tilretter og forfiner deres

produktion gennem

fremstillingsprocessen.

I skal i jeres gruppe overveje jeres

arbejdsproces i forhold til de

opstillede mål for forløbet.

Reklamefilmproduktion

Elevernes afsluttende produkt

lever op til den angivne tjekliste.

26 Emneuge


