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ÅRSPLAN FOR DANSK – 8. KLASSE          KLASSE: __________  SKOLEÅR: ________ /________ 

 

Uge 

 

Lektioner 
 

Forløb/fagområde 
Kompetenceområde  

og mål 
Materialer fra 

dansk.gyldendal.dk  

 

Andre forslag og 
kommentarer 

 

Tekster 

32 6-7 Tema  

LÆSNING 
Eleven kan styre og regulere sin 
læseproces og diskutere teksters 
betydning i deres kontekst 

Forløb: 
 
Ondskab 

Kan udvides med forløbet Faglig 
læsning 2. 

Faglig Læsning 1: 
 

• Villy Sørensen: Blot en 
drengestreg, 1953 
(9,3 ns.) 

• Ondskab, videnskab, 
virkelighed og reality-tv, 
Politiken, Helene Navne, 
16/01/2014 (7,5 ns) 
 

• Beast (kortfilm), Lars 
Pedersen Arendt, 15:04, 
2009 
 
 

33-34 12-14  

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 sociale situationer 
 

 Kan suppleres med aktiviteten: 
Vær kritisk på nettet 
 

(individuelle tekster og 
hjemmesider) 

36 12-14  

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

 Alternativ: Ord i orden og 
uorden. 
Find de tre forløb her: 
ORD i ORDen og uORDen - 
Emnet 
ORD i ORDen og uORDen - 
Fællestræk 
ORD i ORDen og uORDen - 
Naturen 

• Human Beat Boys (musik) 

• Claus Høxbro: Før flyene 
styrter, 2010 (0,3). Digt. 

• Claus Høxbroe: Drukner i 
Danmarks ligegyldighed, 
2011 (1,7). Digt. 

• Stik Op Jakob: Rap er …, 
2009 (0,3). Raptekst. 

https://ny-dansk.gyldendal.dk/forloeb/laesning/faglig-laesning-2
https://ny-dansk.gyldendal.dk/forloeb/laesning/faglig-laesning-2
https://ny-dansk.gyldendal.dk/aktiviteter/laesning/vaer-kritisk-paa-nettet
https://dansk.gyldendal.dk/forloeb/sprog/ord-i-orden-og-i-uorden-spot-paa-emnet
https://dansk.gyldendal.dk/forloeb/sprog/ord-i-orden-og-i-uorden-spot-paa-emnet
https://dansk.gyldendal.dk/forloeb/sprog/ord-i-orden-og-i-uorden-2
https://dansk.gyldendal.dk/forloeb/sprog/ord-i-orden-og-i-uorden-2
https://dansk.gyldendal.dk/forloeb/sprog/ord-i-orden-og-i-uorden-3
https://dansk.gyldendal.dk/forloeb/sprog/ord-i-orden-og-i-uorden-3
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• Claus Høxbroe: At være 
beat er, 2006 (0,3). 
Digt/beatpoesi. 

• Det er måden du.2010. 
Performance. 

37-39 18-21 
Hovedværkslæsning 
og intertekstualitet 

FORTOLKNING 
Eleven kan forholde sig til kultur, 
identitet og sprog gennem 
systematisk undersøgelse og 
diskussion af litteratur og andre 
æstetiske tekster 
 

Hovedværksforløb:  
 
De gale  
 
Udsættes evt. et par uger. 

Andre gode hovedværker til 8. 
klasse: 
Monster 
Minusmand 
Pragtfuldt, pragtfuldt! 

• Kim Fupz Aakeson: De 
gale, 1992, roman 
Hovedværk. 

• H.C. Branner: De blå 
undulater, 1939 (17,5). 
Novelle.   

 

40 6-7 Fokus på stavning 

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

Forløb: 
Udsagnsord med r 

Supplér eller erstat eventuelt 
med følgende forløb: 
En eller to konsonanter 
Navneord med r 
Konsonanter i klynger 
 
Understøt med træningsopgaver 
til Retstavning fra portalens 
træningsdel. 
 
Slut årsplanens første periode af 
med en opsamling. 

 

41 6-7 Skriveprocessen 

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

Forløb: 
Skriveprocessen 
 

  

42 EFTERÅRSFERIE  

43-45 18-21 
Fortællende 
journalistik 

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 

Forløb: 
Fortællende journalistik  
eller 
Webdok: Cosplay 
 

Opgave: 
Find genretræk i en reportage 

Supplér eventuelt med 
materialer fra www.aiu.dk 
 

• Charlotte Rytter: 
Monsterfedt i kirken, 2003 
(3,8). Reportage. 

• Louise Skov Andersen: 
Nogen der vil tackles, 
2011. Feature. 

• Kanal 5: Roskilde, afsnit 1, 
2011. Tv-reportage. 

https://ny-dansk.gyldendal.dk/forloeb/hovedvaerker/monster
https://ny-dansk.gyldendal.dk/forloeb/hovedvaerker/minusmand
https://ny-dansk.gyldendal.dk/forloeb/hovedvaerker/pragtfuldt-pragtfuldt
https://ny-dansk.gyldendal.dk/forloeb/stavning/udsagnsord-med-r
https://ny-dansk.gyldendal.dk/forloeb/stavning/en-eller-to-konsonanter
https://ny-dansk.gyldendal.dk/forloeb/stavning/navneord-med-r
https://ny-dansk.gyldendal.dk/forloeb/stavning/konsonanter-i-klynger
https://ny-dansk.gyldendal.dk/traening/retstavning
https://ny-dansk.gyldendal.dk/forloeb/skriftlig-fremstilling/skriveprocessen
https://ny-dansk.gyldendal.dk/forloeb/genrer/fortaellende-journalistik
https://dansk.gyldendal.dk/forloeb/genrer/webdok-cosplay
https://dansk.gyldendal.dk/opgaver/ikke-fiktive-genrer/find-genretraek-i-en-reportage
http://www.aiu.dk/
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en form, der passer til genre og 
situationer 
 

• Jacob Wendt Jensen: En 
mand og hans drøm, 2020. 
Portrætartikel. 

• Rune Skyum Nielsen: Ham 
alle pludselig ved hvem er, 
2010 (15). Portrætartikel. 

• Frederiksborg Amts Avis: 
De vender det døve øre til 
musikken. 2011. (2,0). 
Reportage. 
 

46-47 12-14 
Forfatterskab:  

Kim Fupz Aakeson 

FORTOLKNING 
Eleven kan forholde sig til kultur, 
identitet og sprog gennem 
systematisk undersøgelse og 
diskussion af litteratur og andre 
æstetiske tekster 
 

Forløb: 
Kim Fupz Aakeson 

Udover de anvendte tekster i 
forløbet findes en lang række 
tekster af forfatteren i portalens 
bibliotek. 
 
Suppler eventuelt med forløbet 
På den anden side, som arbejder 
undersøgende i dybden med 
novellen ”Raftehegn” 
 

• Kim Fupz Aakeson: Den 
grusomme jæger, 2001 
(4,5). Novelle. 

• Kim Fupz Aakeson: 
Miraklet, 1995 (2,1). 
Novelle. 

• Kim Fupz Aakeson: Da Gud 
fik en hobby, 1994 (4,0). 
Novelle. 

• Kim Fupz Aakeson/Kamila 
Slocinska: Paradis, 2011 
(8,9). Billedfortælling. 

48-49 12-14 
Selvfremstilling og 
de sociale medier 

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

Forløb: 
#selfie 

 • Kristeligt Dagblad: 
Selfiekulturen truer unges 
liv. 2016. (5,4) 

50 6-7 Fokusuge 

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 
 
LÆSNING 
Eleven kan styre og regulere sin 

Aktiviteter: 
Valgfrit 
 
Træning: 
Valgfrit 

I denne uge arbejdes der valgfrit 
med opgaver, så eleverne kan få 
repeteret centrale begreber og 
faglige områder.  
Kombineres med valgfrie 
træningsopgaver fra portalens 
træningsdel. 
 
Suppler med Dansk i bevægelse 
 
Slut årsplanens periode af med 
en opsamling. 

Varierende 

https://ny-dansk.gyldendal.dk/forloeb/forfatterskaber/kim-fupz-aakeson
https://dansk.gyldendal.dk/forloeb/littlab/paa-den-anden-side
https://ny-dansk.gyldendal.dk/forloeb/kommunikation/selfie
https://dansk.gyldendal.dk/opgaver
https://dansk.gyldendal.dk/traening
https://dansk.gyldendal.dk/redskaber/dansk-i-bevaegelse
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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 

51-52 JULEFERIE  

1-2 12-14 Lyrik 

FORTOLKNING 
Eleven kan forholde sig til kultur, 
identitet og sprog gennem 
systematisk undersøgelse og 
diskussion af litteratur og andre 
æstetiske tekster 
 

Forløb: 
Unge lyriske stemmer 

Find oplæsninger og poetikker 
på 
Lyrikporten 
  
 

• Caspar Eric: digt om 9/11., 
2014 (0,2). Digt 

• Bo Lille: En mælkebøtte, 
2006 (0,04). Haikudigt. 

• Emil Aarestrup: Angst, 
1838 (0,1). Digt. 

• Søren Ulrik Thomsen: et 
kort øjeblik, 2011 (0.2). 
Digt. 

• Asta Olivia Nordenhof: en 
våd græsplæne og mig, 
2015 (0,4). Digt. 

• Theis Ørntoft: Jeg 
analyserer samfundene, 
2014 (1). Digt. 

• Caspar Eric: jeg er helt 
absurd meget i stand til, 
2014 (3,4) 

• Johan Davidsen: jeg 
kommer til at forveksle ftw 
med wtf, 2015 (0,4) Digt. 

3 6-7 Kropssprog 

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

Opgave_: 
Leg med kropssprog 

Ugen kan også bruges til at 
sætte fokus på stemmen med 
udvalgte film eller elementer fra 
forløbet Brug stemmen.  

• Louise Gade Sig: Sådan 
tyder du kropssprog, 2012 
(8,5) Baggrundsartikel. 

4-5 12-14 Skriv en novelle 

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

Forløb: 
Skriv en novelle 
Skriveramme 

 • Tove Ditlevsen: Nattens 
Dronning, 1952. (6,3). 
Novelle. 

• Anders Bodelsen: 
Drivhuset, 1965. (5,5). 
Novelle. 

https://ny-dansk.gyldendal.dk/forloeb/temaer/unge-lyriske-stemmer
https://lyrikporten.gyldendal.dk/
https://ny-dansk.gyldendal.dk/aktiviteter/kommunikation/leg-med-kropssprog
https://ny-dansk.gyldendal.dk/forloeb/skriftlig-fremstilling/skriv-en-novelle
https://dansk.gyldendal.dk/redskaber/skriverammer/novelle
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FORTOLKNING 
Eleven kan forholde sig til kultur, 
identitet og sprog gennem 
systematisk undersøgelse og 
diskussion af litteratur og andre 
æstetiske tekster 
 

• Cecil Bødker: Vædderen, 
1961. (10,3). Novelle. 

• Henrik Pontoppidan: 
Nådsensbrød. 1887, (7,6) 
Novelle. 

• Kim Fupz Aakeson: Tennis, 
2002 (4,9). Novelle. 

6 6-7 Shitstorm 

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

Forløb: 
Face to face eller cyberspace 
del 8. 
 
Opgave: 
Reklame og shitstorm 
 

Ugen kan også bruges på Sex og 
Samfunds materialer til Uge Sex. 

• Digitalt kommentarspor 
(om aflivning af giraffen 
Marius) 

• Vejle Amts Folkeblad: 
Danske unge trækker sig 
fra debatter på sociale 
medier. 2016, (1,5). 
Baggrundsartikel. 

7 VINTERFERIE  

8 6-7 Korrektur 

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

Forløb: 
Sætninger 
 
Aktivitet:  
Skriv varieret 
 
Træning: 
Tegnsætning 
 
Bevægelse: 
Dansk i bevægelse - 
Tegnsætning 

  

9-10 12-14 Læsetræning 

LÆSNING 
Eleven kan styre og regulere sin 
læseproces og diskutere teksters 
betydning i deres kontekst 
 

Forløb:  
Læsetræning 1/ 
Læs litteratur med forståelse 

Sørg for at sætte tid af til 
frilæsning i denne uge. Eleverne 
kan fx tage hul på den roman, de 
skal arbejde selvstændigt med i 
grupper i det efterfølgende 
forløb. 

Læsetræning 1: 
 

• Bent Haller: Bare en hund, 
2002 (5). Novelle.  

• Per Højholt: Gittes 
monolog om frihed, 1984. 
(1,6). Monolog. 

• Astrid Ravn Skovse, Mirian 
Due: Dialekt er et 
tegneseriesprog, 2006. (1). 
Interview. 

• Folkeskolen: Ildprøven, 
2010. Anmeldelse. 

https://ny-dansk.gyldendal.dk/forloeb/kommunikation/face-to-face-eller-cyberspace
https://ny-dansk.gyldendal.dk/forloeb/kommunikation/face-to-face-eller-cyberspace
https://dansk.gyldendal.dk/opgaver/kommunikation/reklame-og-shitstorm
https://ny-dansk.gyldendal.dk/forloeb/sprog/saetninger
https://ny-dansk.gyldendal.dk/aktiviteter/fremstilling/skriv-varieret
https://ny-dansk.gyldendal.dk/traening/tegnsaetning
https://dansk.gyldendal.dk/redskaber/dansk-i-bevaegelse/tegnsaetning
https://dansk.gyldendal.dk/redskaber/dansk-i-bevaegelse/tegnsaetning
https://ny-dansk.gyldendal.dk/forloeb/laesning/laesetraening-1
https://ny-dansk.gyldendal.dk/forloeb/laesning/laes-litteratur-med-forstaaelse
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• Gideon Zlotnik: Julens 
elektroniske gaver er altså 
ikke uden bivirkninger, 
2010. (1,0). Kommentar. 

• Rune Skyum Nielsen: Ham 
alle pludselig ved hvem er, 
2010 (15). Portrætartikel. 
 

 
Læs litteratur med forståelse: 
Her kan teksterne variere alt efter, 
hvilke strategier der arbejdes med. 

 

11-12 12-14 Tv-reklamer 

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 
 

Forløb: 
Tv-reklamer 

Suppler evt. med Træningsforløb 
II i Brug stemmen 

• Sundhedsstyrelsen: 
Christopher – Min Indre 
Stemme, 2021 

• IKEA: Her er dit hjem, 2020 

• Sundhedsstyrelsen: 
Umage Image – Flydende 
grænser, 2021 

• Rådet for Sikker Trafik: 
Hjelm har alle dage været 
en god idé, 2021 

• Det Kongelige Teater, 2017 

• Arla: Skridt for skridt, 2019 
• GF Forsikring: GF 

Forsikring er ejet af 
medlemmerne. Det gør 
faktisk en forskel for dig, 
2021 

• Elgiganten: Vi finder det 
rigtige køleskab til dig, 
2021 

• Audi: Velkommen til 
fremtiden – Audi A8, 2017 

• H&M: Welcome to Hôtel 
Hennes, 2022 

13 6-7 Opsamling 

   Opsamling på perioden og valg af 
værk, der skal læses i ferien eller 
efter påske.  
 

https://ny-dansk.gyldendal.dk/forloeb/genrer/tv-reklame
https://ny-dansk.gyldendal.dk/forloeb/mundtlighed/brug-stemmen/kapitler/traeningsforloeb-2/1-intro
https://ny-dansk.gyldendal.dk/forloeb/mundtlighed/brug-stemmen/kapitler/traeningsforloeb-2/1-intro
https://ny-dansk.gyldendal.dk/forloeb/mundtlighed/brug-stemmen
https://www.youtube.com/watch?v=2YoqTIxl7tQ
https://www.youtube.com/watch?v=2YoqTIxl7tQ
https://www.youtube.com/watch?v=5OT5F5fTGyY
https://www.youtube.com/watch?v=Zh8tXxOx5Zc
https://www.youtube.com/watch?v=Zh8tXxOx5Zc
https://www.youtube.com/watch?v=56c7BDfpJxc
https://www.youtube.com/watch?v=56c7BDfpJxc
https://www.youtube.com/watch?v=7HtxWafSWh8
https://www.youtube.com/watch?v=xZGTUN7C72Q
https://www.youtube.com/watch?v=dCnwMUH_H8k
https://www.youtube.com/watch?v=dCnwMUH_H8k
https://www.youtube.com/watch?v=dCnwMUH_H8k
https://www.youtube.com/watch?v=dCnwMUH_H8k
https://www.youtube.com/watch?v=62oTGP-50nE
https://www.youtube.com/watch?v=62oTGP-50nE
https://www.youtube.com/watch?v=qZfowChjylc
https://www.youtube.com/watch?v=qZfowChjylc
https://youtu.be/sQMKpMYMQhk
https://youtu.be/sQMKpMYMQhk
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I denne periode skal der også 
sættes tid af til de nationale tests. 

14 PÅSKEFERIE  

15 
 

6-7 Faglig læsning 

LÆSNING 
Eleven kan styre og regulere sin 
læseproces og diskutere teksters 
betydning i deres kontekst 
 

Forløb: 
Faglig læsning 2 

Repetition af faglig læsning. Kan 
også bruges til at repetere 
forløbet om Korrektur i uge 8. 

• Bo Maltesen: 
Masseanholdelser skal for 
retten. 2009. (0,65). 
Nyhedsartikel. 

• Louise Skov Andersen: 
Nogen der vil tackles, 
2011. Feature. 

• Hans-Henrik Hare: Klar til 
semifinalen, 2011 (0,78). 
Nyhedsartikel. 
Frederiksborg Amts Avis: 
De vender det døve øre til 
musikken. 2011. (2,0). 
Reportage. 

16-18 18-21 Værk og booktrailer 

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 
 

Redskab: 
Analysecirkel roman 
 
Redskab: 
FilmLab 

 
Bevægelse: 
Dansk i bevægelse - roman 

Eleverne læser en selvvalgt 
roman, som analyseres ved brug 
af analysecirklen til roman. 
De skal derefter lave en 
multimodal produktion i form af 
en booktrailer. 
Se eksempel på booktrailer i 
forløbet: Tag gaden tilbage 
 
 

 

19-21 18-21 
Periode: 

Romantikken 

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 

Forløb: 
Romantikken 

 • Martinus Rørbye: Udsigt 
fra kunstnerens vindue. 
1825. Billedkunst. 

• H.C: Andersen: Klokken, 
1845 (6,1). Eventyr. 

• Schack von Staffeldt: I 
Canovas værksted, 1804 
(1,3). Digt. 

• Frederik Vermehren: En 
jysk fårehyrde på heden, 
1855. Billedkunst. 

https://ny-dansk.gyldendal.dk/forloeb/laesning/faglig-laesning-2
http://analysecirkler.gyldendal.dk/analysecirkler/kompendium.html#id=roman
https://ny-dansk.gyldendal.dk/redskaber/filmlab
https://dansk.gyldendal.dk/redskaber/dansk-i-bevaegelse/romanen
https://ny-dansk.gyldendal.dk/forloeb/hovedvaerker/tag-gaden-tilbage
https://ny-dansk.gyldendal.dk/forloeb/perioder/romantikken
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• Adam Oehlenschläger: Der 
er et yndigt land, 1823. 
(1,2) 
Sangtekst/Fædrelandssang 

• H.C. Andersen: I Danmark 
er jeg født, 1850 (1,0) 
Sangtekst/fædrelandssang. 

• Peter Christian Skovgaard: 
Bøgeskov i maj. 1857. 
Billedkunst. 

• Dronningens nytårstale 
2012. (4,5) Tale. 

• Wilhelm Bendz: Det 
waagepetersenske 
familiebillede. 1830. 
Billedkunst. 

• C.W.Eckersberg: Bella og 
Hanna. M.L. Nathansons 
ældste døtre. 1820. 
Billedkunst. 

• Emil Aarestrup: I en 
landsbykirke, 1838 (1,1). 
Digt. 
 

22 6-7 Samarbejde i skyen 

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

Forløb: 
I skyen 

 • Line Sølvhøj Jensen: 
Portræt af Amy 
Winehouse: Sådan var 
hun, 2011. (2,6) 
Portrætartikel. 

23 6-7 
Lyd og 

skærmakademiet 

KOMMUNIKATION 
Eleven kan deltage reflekteret i 
kommunikation i komplekse 
formelle og sociale situationer 
 
LÆSNING 
Eleven kan styre og regulere sin 
læseproces og diskutere teksters 
betydning i deres kontekst 
 

Redskab: 

Lyd- og skærmakademiet 

Eleverne skal træne at blive 
aktive lyttere og digitale lærere. 
 

 

https://ny-dansk.gyldendal.dk/forloeb/kommunikation/i-skyen
https://dansk3-6.gyldendal.dk/redskaber/lyd-og-skaermakadamiet
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24- 26 18-21 Klar til 9. klasse 

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 
 
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 
 

Kursus: 
Synopsen (valgfri case) 

I disse uger samles der op på 
året, og der bruges tid på at 
klæde eleverne på til 9. klasse. 
 
Kurset kan suppleres med 
webprøver, redskabet: Prøver i 
dansk, træningsdelen eller 
relevante aktiviteter fra 
aktivitetsfanebladet. 
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https://ny-dansk.gyldendal.dk/forloeb/kurser/kursus_synopsen
http://retstavning.gyldendal.dk/
https://ny-dansk.gyldendal.dk/redskaber/proever-i-dansk
https://ny-dansk.gyldendal.dk/redskaber/proever-i-dansk
https://ny-dansk.gyldendal.dk/traening
https://ny-dansk.gyldendal.dk/aktiviteter

