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Indhold Materialer Færdigheds- og vidensmål 

34-36 Idenditet 
Fortællende journalistik. 

Tværfagligt med fagene: 
Dansk, Engelsk & International 

Mundtligt 
Analyse og fortolkning af novelle, dokumentar og 
sagprosa  

Skriftligt 
Portrætartikelen som genre 
Layout 
Modtagerrettet kommunikation

Noveller 
Catwalt - Jesper Wung-Sung (3.6 ns) 
Chicken - Hanne Vibeke Holst (9.9 ns) 
Easyjet - Marina Cecilie René (8.5 ns) 

Debatindlæg 
Har du opdaget at du er tyk… (4.0 ns) 

Multimodale 
De perfekte piger (Dokumentar) 
Tykke Ida (Dokumentar) 

Eleven kan kritisk vurdere teksters udsagn på 
baggrund af kontekst og eget læseformål.  

Eleven kan anvende digitale kommunikations-
teknologier personligt, socialt og samfunds-
mæssigt.  

Eleven kan fremstille sammenhængende faglige, 
personlige og modtagerrettede tekster. 

Eleven kan kommunikere som borger i samfundet. 

Eleven kan fremstille tekster med korrekt 
grammatik og layout.  

Eleven kan anvende sprogets variation og dynamik 
i forskellige situationer.  

37 Hovedværk 
Hvidstengruppen & 2. Verdenskrig 

Nogen må dø for at andre kan leve!

Film 
Hvidstengruppen

Eleven har viden om temaers universelle gyldighed. 

Eleven kan opleve tekster som meningsfulde for 
eget liv og en øget omverdens- forståelse 

Eleven kan selvstændigt og reflekteret sætte 
tekster i relation til eget voksen- og samfundsliv og 
se handlemuligheder  

 

37-39 ScienceFiction - Noveller 

Mundtligt 
Analysere og fortolke noveller fra SciFi-genren 

Skriftligt 
Sprogbrugstesten.

Noveller 
Skabt for hinanden (10.5 ns)  
Wonderboy (18 ns) 
Den perfekte bror (4.4 ns) 

Sagprosa 
Gud og Genterapien 
Rugemor havde får i maven 

Eleven kan kritisk vurdere teksters udsagn på 
baggrund af kontekst og eget læse- formål  

Eleven kan anvende dialog som redskab til at få 
dybere indsigt og til personlig præsentation. 

Eleven kan anvende digitale kommunikations- 
teknologier personligt, socialt og samfunds- 
mæssigt  
Eleven har viden om digitale kommunikations- 
teknologiers betydning og anvendelighed i 
samfundet  

40 CERN Sagprosa 
CERN - baggrundsartikel (2.4 ns) 
Begyndelsen eller enden (om 
partikelacceleratoren) (6.2 ns)

41 Studierejse - Geneve/Lyon

42 Ferie

Bente Gjøtterup
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43-45 Plastik Fantastik - Overforbrug og Miljø 

Mundtligt 
Fortællende journalistik 
Noveller 

Skriftligt 
Sprogbrugstesten 

Noveller 
I krybesporet (5.6 ns) 
Jætternes tilbagekomst (?? ns) 

Sagprosa 

Relevante nye artikler om emnet 

Multimodale (dokumentar) 
En verden af plastik - Dokumentar 

Eleven kan anvende digitale kommunikations- 
teknologier personligt, socialt og samfunds- 
mæssigt  

Eleven kan selvstændigt og reflekteret vurdere en 
tekst ud fra egne og andres fortolkninger og blive 
bevidst om handle- muligheder  

Eleven kan kritisk vurdere teksters udsagn på 
baggrund af kontekst og eget læse- formål  

46 OSO

47-48 Tove Ditlevsen 
Mundtligt 

Skriftligt 

Tekster 
En æggesnaps (6.5 ns) 
Nattens Dronning (6.3 ns) 
Dolken (9.2 ns)

Eleven kan læse komplekse tekster hurtigt og 
sikkert  

Eleven kan anvende ord og udtryks betydning til at 
forstå komplekse tekster  
Eleven har viden om metoder til vurdering af 
teksters for- mål, struktur og perspektiv  
Eleven har viden om systematisk undersøgelse og 
vurdering af tekster 

51+ 
2-3

Danmark i tekst og billeder 
(herunder romantikken) 

Mundtligt 

Skriftligt 
 Lyrik 
I Danmark er jeg født - H.C. Andersen (1 NS) 
Danskhed - Nicoline 
H.C, Andersens Land - Benny Andersen 

Kunstværker 
Dannebrog der falder ned fra Himlen - C. A. Lorentzen 
Lille Danmark - Peter Carlsen

Lyrik 
I Danmark er jeg født - H.C. Andersen (1 ns) 
Danskhed - Nicoline (1.2 ns) 
H.C, Andersens Land - Benny Andersen (1,3 
ns) 

Kunstværker 
Dannebrog der falder ned fra Himlen - C. A. 
Lorentzen 
Lille Danmark - Peter Carlsen 

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.  

Eleven kan kritisk vurdere teksters udsagn på 
baggrund af kontekst og eget læse- formål 

6-7 Reklamer 

Mundtligt 

Skriftligt 

Trykte reklamer 
Adam & Eva 
Assics  

Reklamefilm 
Tv2reklamerne  
Interflora - Circus Love

Eleven har viden om temaers universelle gyldighed.  

Eleven kan gennemføre en indsigtsfuld analyse af 
en tekst.  

Eleven har viden om vurderingsmetoder 
vedrørende teksters anvendelighed.

7 HUSPROJEKT - Alle timer i mat, dansk & International bruges i projektet
8 Vinterferie

9 Gymnastikuge

10-11 Det moderne gennembrud og kvinderne 

Mundtligt 

Skriftligt 

Kunstbilleder 
Barnemordet - Erik Henningsen 1885 
En såret arbejder - Erik Henningsen 1895 

Tekster 
Den sidste Balkjole - Herman Bang (4.1 ns) 
Karens Jul - Amalie Skram 1885 -  
Uddrag af Constance Ring - Amalie Skram (9.4 
NS)

Eleven kan selvstændigt og reflekteret sætte 
tekster i relation til eget voksen- og samfundsliv og 
se handle- muligheder  
Eleven kan selvstændigt og reflekteret vurdere en 
tekst ud fra egne og andres fortolkninger og blive 
bevidst om handle- muligheder  
Eleven kan gennemføre en indsigtsfuld analyse af 
en tekst  
Eleven har viden om temaers universelle gyldighed  
Eleven kan opleve tekster som menings- fulde for 
eget liv og en øget omverdens- forståelse 

Indhold Materialer Færdigheds- og vidensmål 

Bente Gjøtterup
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13 FN’s verdensmål - Temauge på tværs af klasserne 

12-14 Hovedværk  
Roman 
Pressefoto  
Sagprosa 
Podcast 

Artikler 
Daniel Rye overlevede 13 mdr som gidsel… 
(2.5 NS) 
Pressefoto 

Podcast 
Interview med Daniel Rye - 5 år efter 
Spillefilm 
Ser du månen Daniel

Eleven har viden om temaers universelle gyldighed  

Eleven kan opleve tekster som menings- fulde for 
eget liv og en øget omverdens- forståelse  
Eleven kan forstå komplekse tekster og uddrage 
det væsentligste. 

Eleven kan kritisk vurdere teksters udsagn på 
baggrund af kontekst og eget læse- formål  

16 Fordybelsesområder & Opsamling 

Den gode synopse 
Forberedelse af mundtlig prøve

17-21 Lodtrækning, Vejledning og skriftlige prøver

Indhold Materialer Færdigheds- og vidensmål 

Bente Gjøtterup

Dansk (efter 10. klassetrin)
Fagformål for faget dansk

Kompetenceområde Efter 10. klassetrin

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

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

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

Kompetencemål

Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse 
og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, 
fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til 
udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget 
skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æste-
tiske, etiske og historiske forståelse.

Stk. 2. Eleverne skal i faget dansk styrke deres beher-
skelse af sproget og fremme deres lyst til at bruge 
sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. 
Eleverne skal udvikle en åben og analytisk indstil-
ling til samtidens og andre perioders og kulturers 
udtryksformer. Eleverne skal i faget dansk udvikle 
deres udtryks- og læseglæde og kvalificere deres 
indlevelse og indsigt i litteratur og andre æstetiske 
tekster, fagtekster, sprog og kommunikation.

Stk. 3. Eleverne skal i faget dansk have adgang til de 
skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.


