
 

Dansk-Kanon Stenhus Kostskole 

5. klasse 

1. Eventyr 
2. Noveller 
3. Billeder; herunder billedfortællinger 

Grammatik: grundlæggende tegnsætning (udsagnsled/grundled; særligt fokus på punktum), 
grundlæggende ordklasser (navneord, udsagnsord, tillægsord). 

Andet 

- Fokus på læsning / Læsekursus; der er 1 ekstra time, der bruges til frilæsning 

- Besøg på Holbæk bibliotek; anmelderklubben 

Computerklasse - brug af ordbogen.com 
Evt. Layout i forbindelse med skriftlige afleveringer. 

 

Diktat: 6 stk. (inkl. årsprøve) 
Læseprøver: 6 stk. (inkl årsprøve) 
Skriftlige opgaver: 6 stk. (inkl. årsprøve)  
Disse genrer gennemgås i løbet af 5. og 6. klasse 

 
• Personligt brev 
• Øjenvidneberetning 
• Dagbog 
• Novelle  



6. klasse 

1. Lyrik 
2. Læsestrategier – herunder faglig læsning  
3. Forfatterskabslæsning 

Grammatik: tegnsætning med særlig fokus på komma, øvrige sætningsled og øvrige ordklasser. 

Andet 
Layout i forbindelse med skriftlige afleveringer. 

Forfatterbesøg af Charlotte Lerche  

 

Diktat:  6 stk. (inkl. årsprøve) 

Læseprøver: 6 stk. (inkl. årsprøve) 

Skriftlige opgaver: 6 stk. (inkl. årsprøve) 
Disse genrer gennemgås i løbet af 5. og 6. klasse 
 

• Personligt brev 
• Øjenvidneberetning 
• Dagbog 
• Novelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Der bygges videre på layout i skriftlig fremstilling. 

Begyndende arbejde med kildekritik. 

Diktat: 8 stk. (inkl. årsprøve) 
Læseprøver: 8 stk. (inkl. årsprøve) 

Skriftlige opgaver: 6 stk. (inkl. årsprøve) 
Følgende genrer gennemgås: 

• Erindring 
• Nyhedsartikel 
• Debatindlæg 
• Kommentar 
• Modtagerrettet kommunikation 

7. klasse 

1. Ikke fiktion 
2. Kortfilm 
3. Andre udtryksformer end litteratur (fx Graphic Novels) 

Grammatik: helsætning og ledsætning, sammensatte udsagnsled og grundled. 

Andet 



8. klasse OG 9. klasse 

1. Ældre litteratur 
2. Nyere litteratur 
3. Andre udtryksformer end litteratur 
4. Ikke fiktion 

Poetry slam i 8. klasse 
3 større fiktive værker (mindst 2 danske) 

Grammatik: der bygges videre på den grundlæggende grammatik. 

Andet 
Der arbejdes med de sproglige virkemidler. 
Der arbejdes generelt med genrekendskab 

8. klasse 
Diktat: 8 stk.(inkl. årsprøve) 
Læseprøver: 8 stk.(inkl. årsprøve) 

Skriftlige opgaver: 6 stk.(inkl. årsprøve) 

9. klasse 
Diktat: 8 stk. (inkl. terminsprøve) 
Læseprøver: 8 stk. (inkl. terminsprøve) 

Skriftlige opgaver: 5 stk.  (inkl. terminsprøve) 
 
I løbet af 8. og 9.klasse gennemgås følgende genrer: 

• Essay 
• Blog 
• Klumme 
• Baggrundsartikel 
• Reportage 
• Modtagerrettet kommunikation 

 

10. klasse 

1. Repetition af genrekendskab og grammatik  
2. Fordybelsesområder 
3. Modtagerrettet kommunikation 

Skriftlige opgaver: 10 stk. (inkl. terminsprøve og synopseskrivning) 
Følgende genrer gennemgås i løbet af 10.klasse 

• Modtagerette kommunikation 
• Anmeldelse 
• Kortprosa. 



 

 


