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Uge Indhold Litteratur Fælles mål

34-36 Opstart. Forventningsafklaring. 
Ansvar. Minifremlæggelse af en 
genre/fordybelsesområde. Skrftilig 
Fremstilling uden internet.

Skolen er serious buisness – 
Politiken 22.08.05 
Et år med turbo på 
udviklingen - Efterskolen 1. 
09  

En kortfilm 

Lyrik 

Novelle 

Kunstmaleri 

Nyhedsartikel/reportage

Fokus på samtalen. 
Perspektivering til andre 
tekster og egne oplevelser.  
Anvendelse af IT 
Kildekritisk tilgang til 
sagprosa.  

36-40 Hovedværk - Dig og mig ved 
daggry.

Dig og mig ved daggry Eleven kan styre og regulere 
sin læseproces og diskutere 
teksters betydning i 
kontekst 

kan analysere og fortolke en 
nyere dansk 
ungdomsroman. 

kan karakterisere fiktive 
personer og deres 
udvikling.  

kender fortællerens 
betydning for den måde, du 
oplever en fortælling. 

kan udpege og begrunde 
centrale steder i en 
fortælling. 

kan pege på temaer i en 
fortælling.
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38-40 Skriftlig Fremstilling Genrebevidsthed - Dansk 
Gyldendal

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

Du kan skelne mellem 
fiktionstekster og ikke-
fiktionstekster. 

Du kan skelne mellem 
forskellige typer af ikke-
fiktionstekster. 

Du kan pege på centrale 
genretræk for forskellige 
tekster. 

Du kan skrive 
opinionstekster med fokus 
på argumentation. 

Du kan skrive et essay ud 
fra de fire genretræk for 
essays.

43-45 Besættelsen og efterkrigstiden Hvidstengruppen - 
Hovedværk Skæbne – Morten 
Nielsen Appelsiner – T. 
Ditlevsen Bare en 
regnvejrsaften – H. 
Rasmussen  

Svar mig blæst – Erik 
Knudsen Sjette maj – M 
Petersen 

Kender vigtige kunstnere fra 
besættelsen og 
efterkrigstiden. 

Kan genkende træk i en 
tekst, som er typiske for 
perioden. 

Kender de væsentligste 
historiske begivenheder i 
perioden, og hvordan de 
afspejler sig i tidens kunst. 

Kan formidle din viden om 
historiske begivenheder til 
andre. 

Kan udvælge relevante 
analysepunkter og anvende 
relevante analyseredskaber 
efter genre.
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47-48 Sagprosa – avisens genrer med 
fokus på reportagen

Nogen der vil tackles 
Politiken 15.04.11  

Monsterfedt i kirken Ud og se 
01.06.03 

Analysere fortællende 
journalistik ud fra tre 
grundlæggende 
tekstingredienser, dens 
opbygning, de sproglige 
virkemidler samt person- og 
miljøkarakteristik  

Kan beskrive den 
fortællende journalistik 
som genre, og vise hvordan 
forskellige genretræk 
kommer til udtryk i 
reportager og 
portrætartikler  

Kan skrive en reportage ved 
brug af sanseindtryk, 
konkrete iagttagelser og et 
levende sprog.
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01-03 Noveller 

Noveller fra 00’erne 

Noveller realisme

Efriams øreflip – Cecil 
Bødker 7 – 1 – Peter Seeberg 
Hovedet – Jesper Wung Sung 

Nørreport – Guldager 2004 
Uhuru Peak – Ejersbo 2009 
Opgang – Juul 2001  

Katrine Marie Guldager: En 
skilsmissehistorie 2000 

Bulbjerg Naja Marie Aidt 
2006  

Dolken Tove Ditlevsen 1963 

Pernille Herman Bang 1880

Kan beskrive, hvad der 
kendetegner en novelle og 
bruge denne viden i forhold 
til forskellige noveller  

Kender en novelles 
opbygning, miljø, personer, 
sprog og tematik  

Kan finde og fortolke en 
novelles centrale konflikt, 
begivenhed eller 
vendepunkt  

Kan anvende oplæsning, 
medskrivning og dramatiske 
øvelser som vej til 
forståelse og fortolkning.  

Kan selv udvælge relevant 
analyse- og 
fortolkningsstrategi  

Kan analysere novellers 
forløb, fortæller, sproglige 
virkemidler, 
personkarakteristik og 
tematik  

Kan anvende 
tekstproduktion og 
oplæsning som veje til 
fortolkning af novellers 
miljø, personer, synsvinkel 
og forløb  

Kan beskrive novellegenren 
og vise, hvordan forskellige 
genretræk kommer til 
udtryk i en bestemt novelle. 
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06-07 Reklamer og Innovation Bowling Cocio 

Eksperimentet 

Nederen Forældre 

Fleggaard for kvinder 

OK støtter sporten / 
fægtning 

Campari Tales, January 
(2008) 

United Colors of Benetton: 
”Handcuffs” (1989) 

Lysmesteren: ”Den Sidste 
Nadver” (2009) 

Kan analysere både levende 
og trykte reklamer 

Kan udarbejde en 
reklamekampagne ved brug 
af innovative værktøjer. 

09-11 Korte film med stærke udtryk Beast 

Helium

Kan analysere en kortfilm 
ud fra relevante 
fokuspunkter  

Kan selv udvælge relevante 
fokuspunkter til analyse af 
kortfilm 

Kan sammenligne to 
kortfilm og udlede ligheder 
og forskelle i brugen af 
virkemidler  

Kan selv udvælge en 
kortfilm og analysere den 
ud fra relevante 
fokuspunkter og 
perspektivere den til andre 
film og tekster.  

Kan fremlægge en analyse 
af en kortfilm digitalt.
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12-13 Forfatterskab - Anders Thomas 
Jensen

Valgaften 

Blinkende Lygter 

Mænd og Høns

Kendskab til Anders Thomas 
Jensens forfatterskab og 
dets betydning for nyere 
dansk film. 

Kan genkende og forklare 
genren grotesk realisme. 

Kan analysere en spillefilm 
og uddrag af spillefilm. 

kan perspektivere din 
oplevelse, analyse og 
fortolkning til din egen 
omverdensforståelse og den 
samtid, der afspejles.

14-15 Romantikken Bella og Hanna M.L. 
Nathansons ældste døtre – 

Eckersberg 
Bøgeskov i maj – Skovgaard 
Udsigt fra kunstrens vindue – 

Rørbye  

Klokken – H.C. Andersen  
I Canovas værksted – 

Staffeldt Der er et yndigt 
land – Ohenschläger 
I Danmark er jeg født – H.C. 
Andersen 
Det Waagepeternske 
familiebillede 
I en landsbykirke - Aarestrup 

Har læst og forstået 
Klokken af H.C. Andersen og 
I en landsbykirke af Emil 
Aarestrup  

Kan skelne mellem 
naturromantik, 
nationalromantik, 
biedermeier og romantisme  

Ved hvordan billedkunsten 
kan spille sammen med de 
litterære strømninger  

Ved hvordan de romantiske 
strømninger stadig påvirker 
vores samfund i dag.

16-17 Det moderne gennembrud Det spøger stadig – Ring 
Liv i bevægelse – Bang 
En indre stemme – 

Pontoppidan Lykke Per – 

Pontoppidan  
På fattiggården – 

Pontoppidan Den sidste 
balkjole – Bang Constance 
Ring - Skram 

Kender til forskellige måder 
at fremstille virkeligheden 
på i tiden omkring Det 
moderne gennembrud  

Kan analysere og fortolke 
tekster med henblik på at 
identificere den 
virkelighedsopfattelse, der 
kommer til udtryk i teksten  

Kan perspektivere din viden 
om måder at fremstille 
virkeligheden på til vores 
tid. 
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18 Guldtuben - om opinionstekster Guldtuben 2017 - Anden 
roaster Youtubere 

Kendt læge langer ud efter 
Anden og Guldtuben 

Lort i guldkanal 

Svinet til på Guldtuben

Kan undersøge og analysere 
forskellige opinionstekster. 

Kan forholde dig kritisk til 
kommunikation. 

Kan argumentere for dine 
egne holdninger.

18-20 Skriftlighed 

Genrebevidsthed 

Modtagerrettet kommunikation 

Layout 

Søg på nettet

dansk.gyldendal.dk Kan forestille dig og 
beskrive forskellige 
modtagere  

Kan tilpasse dit sprog til 
bestemte modtagere  

Kan udvælge de relevante 
informationer, som 
modtageren har brug for  

Kan skrive i forskellige 
formelle genrer  

Kan du vurdere, hvad der 
kendetegner bestemte 
kommunikationssituationer  

Kan skrive korrekt og 
varieret, så du fanger 
modtagerens 
opmærksomhed  

Kan disponere din tekst, så 
det v kan du skelne mellem 
fiktionstekster og ikke- 
fiktionstekste  

Kan skelne mellem 
forskellige typer af ikke-
fiktionstekster  

Kan pege på centrale 
genretræk for forskellige 
tekster  

Kan skrive opinionstekster 
med fokus på 
argumentation  

Kan skrive et essay ud fra 
de fire genretræk for 
essays.  

21 - 
slut

Aflevering af synopser
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Arbejdsområder  

Vi vil i årets løbet opdele det danskfaglige arbejde i hovedtemaer, som det ses ovenfor. Der arbejdes 

således på tværs af perioder og genrer.

Formål 

1. Skiftlighed:  

2. Mundtlighed:  

3. Socialt:  

Fremgangsmåder 

1. Gruppearbejder  

2. Deduktiv lærestyret undervisning  

3. Informationssøgning  

4. Fremlæggelser  

5. Debatter  Materialer 

Der arbejdes alsidigt med ...  

• Tekster af forskellige længde og genre 

• Kunstbilleder  

• Reklamer  

• Musikvideoer  

• Opslagsværker  

• Internettet  

Desuden arbejdes der med diverse 
egenproduktioner 
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