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Indhold Materialer Færdigheds- og vidensmål 

34-35 Idenditet 
Fortællende journalistik. 

Tværfagligt med fagene: 

Dansk, Engelsk & Tysk 

Mundtligt 
Analyse og fortolkning af portrætartikel & film. 

Skriftligt 
Portrætartikel som genre

Tekster 

Skolen er Serious Business (6.8) 

Portrætartikel Jesper Wung-Sung (8.8) 

Catwalt - Jesper Wung-Sung (3.6) 

Selvportrætter - Artikel 

Film 

Blinkende lygter

Eleven kan kritisk vurdere teksters udsagn på 

baggrund af kontekst og eget læseformål.  

Eleven kan anvende digitale kommunikations-

teknologier personligt, socialt og samfunds-

mæssigt.  

36-37 Lyrik - Digte, Rap &Jeg’et 

Mundtligt 
Analyse og fortolkning af Lyrik 

Tekster 

Så tager jeg flugten igen (0.5)  

Jeg (0.7)  

Nej jeg bliver aldrig undertøjsmodel (0.5) 

Hvilken retning (0.1) 

At være beat (1.0) 

Livet i badeværelset (1.4) 

Find mig her - Per vers (0.8 ns)  

Desuden  

Iphone Rap – Vers og Hausgaard

Eleven kan læse komplekse tekster hurtigt og 

sikkert. 

Eleven har viden om metoder til vurdering af 

teksters formål, struktur og perspektiv  

38-40 Danmark i krig - (Før & nu) 
Mundtligt 
Analyse og fortolkning af Novelle, lyrik og 

pressefoto 

Dramatisering som nærlæsning. 

Skriftligt 
Modtagerrettet kommunikation 

Layout 

Herunder hovedværk - Hvidstensgruppen

Billedet som historiefortæller  

Film 

Hvidstensgruppen  

Tekster 

Skæbne (0.6 ns)  

Appelsiner (7.2 ns)  

Artikler og pressefoto om Danmarks 

deltagelse i Afganistan. 

Halv mand - hel soldat (6.6 ns)

Eleven har viden om samspillet mellem en tids 

litteratur og samfundets struktur. 

Eleven kan opleve tekster som meningsfulde 

for eget liv og en øget omverdensforståelse.  

Eleven har viden om varierede udtryksformer 

målrettet forskellige målgrupper.  

Eleven kan fremstille sammenhængende 

faglige, personlige og modtagerrettede 

tekster. 

Eleven har viden om ordvalgets betydning for 

budskabet.  

Eleven kan kommunikere som borger i 

samfundet.  

Eleven kan anvende sprogets variation og 

dynamik i forskellige situationer.  

Eleven kan fremstille tekster med korrekt 

grammatik og layout. 

41 Rejseuge

42 Ferie

Gjøtterup & Beierholm
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43-45 Romantiske drømme & Realistiske 
tanker 

Mundtligt 
Analyse og fortolkning af kunstbilleder 

Mandag uge 43 - Danskdag i København 

Tekster 

Glasskabet (4.2)  

Klokken(6.1) 

Havfruens sang(4.6) 

Lønningsdag en idyl (3.7)  

Ørneflugt (5) 

Den lille kulpiller (5)  

Billeder 

Bøgeskov i maj – P. C. Skovgaard  

En dansk kyst – J. Th. Lundbye  

En såret arbejder – Erik Henningsen 

Eleven har viden om samspillet mellem en tids 

litteratur og samfundets struktur. 

Eleven har viden om metoder til vurdering af 

teksters formål, struktur og perspektiv.  

46 OSO

47-48(

49) 
Science Fiction -(etik)  

Mundtligt  

Noveller 

(Aflevering flyttes fra 44 til 49 kommentar til gen-

artikel) 

Noveller 

Skabt for hinanden(10.5)  

Den perfekte bror (4.4)  

Terra(7.5) 

Artikel 

Gud og genterapien 

Det perfekte menneske

Eleven kan læse komplekse tekster hurtigt og 

sikkert.  

Eleven kan forstå komplekse tekster og 

uddrage det væsentligste.  

Eleven har viden om metoder til vurdering af 

teksters formål, struktur og perspektiv.  

Eleven har viden om korrekt grammatik, 

stavning, tegnsætning og layout. 

50 Omlagt 

1 Husprojekt Tværfagligt med alle fag

2-3 Ondskab 
Herunder hovedværk - Ondskab af Jan Guillou 

Tekster 

Killinger(7.7) 

Søndag (4.3) 

William(12.6)

Eleven kan give og modtage personlig 

respons. 

Eleven har viden om metoder til vurdering af  

Teksters formål, struktur og perspektiv.  

Eleven har viden om samspillet mellem en tids 

litteratur og samfundets struktur. 

4 SKI

5-7 Reklamer & Intertekstualitet 

Mundtligt  

Analyse og fortolkning af reklamer  

Skriftligt  

Genopfriske de skriftlige genrer  

TVreklamer 

Brittatid 

Interflora 

Trykte reklamer 

Bjørn Borg 

Smirnoff 

Eleven har viden om temaers universelle 

gyldighed.  

Eleven kan gennemføre en indsigtsfuld analyse 

af en tekst.  

Eleven har viden om vurderingsmetoder 

vedrørende teksters anvendelighed

8 Ferie

Indhold Materialer Færdigheds- og vidensmål 

Gjøtterup & Beierholm



�
 

Gymnastikefterskolen 

Stevns 

Boestoftevej 58 
4660 Store Heddinge 
www.gymnastikstevns.dk 
 
E viceforstander@gymnastikstevns.dk 

M 4011 1450 
T 5650 8377  �

Ud for de enkelt temaer har jeg indsat de mål der specifikt arbejdes med, men overordnet set skal vi gennem året arbejde med følgende 4 
læringsmål. 

Læsning    Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i kontekst.  

   Eleven kan læse komplekse tekster hurtigt og sikkert.  

   Eleven har viden om stavemåde og betydning af ord i alle tekster. 

   Eleven har viden om ordvalgets betydning for budskabet. 

   Eleven har viden om systematisk undersøgelse og vurdering af tekster.  

Fremstilling    Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til genre og situation.  

   Eleven har viden om komplekse fremstillingsprocesser. 

   Eleven har viden om dispositions- og formidlingsmetoder. 

   Eleven kan give og modtage personlig respons. 

   Eleven har viden om korrekt grammatik, stavning, tegnsætning og layout. 

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

   Eleven har viden om temaers universelle gyldighed. 

   Eleven kan gennemføre en indsigtsfuld analyse af en tekst. 

   Eleven har viden om metoder til at opstille belæg for sin fortolkning. 

   Eleven kan på baggrund af litterær indsigt og omverdensforståelse konkludere sig frem til en teksts mulige fortolkninger. 

Kommunikation  Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer. 

   Eleven har viden om brug af dialog som redskab i forskellige situationer. 

   Eleven kan kommunikere som borger i samfundet. 

   Eleven kan anvende sprogets variation og dynamik i forskellige situationer. 

9-11 Tove ditlevsen - Et forfatterskab 

Mundtligt 
Analyse og fortolkning af noveller

Tekster 

Nattens dronning (6.3) 

Æggesnaps (6.0) 

Dolken (9.2) 

Opnå kendskab til Tove Ditlevsens alsidige 

forfatterskab. 

Kunne perspektivere forfatterskabets tekster 

til perioden, andre forfatteres tekster, egen  

Livsforståelse  og nutidige problem 

stillinger. 

Finde spor i et forfatterskab, der viser, hvordan 

liv, virke og værk smelter sammen. 

Du kan bruge dine analysekundskaber til at 

finde relevante træk i tekster af forskellige 

genrer. 

12-15 Kortfilm  

Analyse og fortolkning af kortfilm  

Kortfilm 

Beast  

Sommersøndag  

Et lykkeligt eventyr 

En perfekt dag 

Helium 

Eleven har viden om kropslige og retoriske 

virkemidler  

Eleven kan analysere eget og andres 

kropssprog  

Eleven kan fagligt og personligt præsentere og 

vurdere større multimodale produktioner.

16-20 Lodtrækning, Vejledning og skriftlige prøver

21 Tema Studierejse - Alle fag bidrager

22 Studierejse

Indhold Materialer Færdigheds- og vidensmål 

Gjøtterup & Beierholm


