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Reality-tv • At kunne karakterisere tre 
forskellige typer af realitygenren 

• At kunne genkende og forstå 
fiktionskoder i reality-tv 

• At kunne analysere og vurdere et 
realityprogram  

• At kunne forholde sig til – og 
sagligt redegøre for – etiske 
dilemmaer i realitygenren 

Vi ser tre forskellige typer 
af realitygenren. Forløbet 
sluttes af med en 
paneldebat på baggrund af 
dette. I forbindelse med 
paneldebatten læser vi 
forskellige tekster om 
genrens dilemmaer.  

  • EMNEUGE  

 Fordybelsesområde: 
At rejse 

• At kunne reflektere over temaet 
”identitetsrejse” og sætte sig ind i 
personlige værdier i tilværelsen 

• Kende forskellige typer for ”rejse” 

• At kunne leve sig ind i teksterne 
ved at være opmærksom på 
fortællingens hovedperson, 
relationerne og identitetsudvikling 

Eleverne læser og ser 
fiktion omhandlende de 
udfordringer søgen efter 
identitet bringer. Vi 
arbejder desuden med et 
værdispil, så eleverne 
kommer til at reflektere 
over egen tilværelse. 

  • EFTERÅRSFERIE  

 Lyrik som genre og 
nyere danske 
sangtekster 

• At vide, hvad der kendetegner 
digtgenren 

• At kende mange forskellige digte 

• At kunne analysere og fortolke 
digte med fokus på fortæller, 
synsvinkel, komposition, ordvalg, 
billedsprog og digtets lyd 

• At kunne fortolke digte gennem 
sanseoplevelser, associationer og 
oplæsning 

Vi arbejder med forskellige 
digte, hvor vi har fokus på 
de centrale 
analysebegreber, som skal 
danne grund for vores 
videre arbejde med digte i 
skoleåret. 

  • BROBYGNING  

  • OSO  

  • TERMINSPRØVER  

 Musikvideoer Vi arbejder med forskellige typer af 
musikvideoer. Som evaluering af forløbet 
skal eleverne vælge en danskproduceret 
musikvideo og efterfølgende fremlægge 
foran klassen. 

Vi arbejder med forskellige 
typer af musikvideoer. Som 
evaluering af forløbet skal 
eleverne vælge en 
danskproduceret 
musikvideo og 
efterfølgende fremlægge 
foran klassen. 

51-1  • JULEFERIE  

 Hovedværk: Date 
med en engel 

• At kunne arbejde struktureret 
med en roman 

Vi læser vores hovedværk 
og arbejder desuden med 



• At mestre ”aktiv læsning” anden litteratur i forløbet, 
hvor temaet er det samme.  

 
 

 • SKILEJRSKOLE   

  • VINTERFERIE  

 Periodelæsning: 
Romantikken 

• At kunne skelne mellem 
naturromantik, nationalromantik, 
biedermeier og romantisme. 

• At kunne vide hvordan 
billedkunsten kan spille sammen 
med de litterære strømninger. 

• At vide hvordan de romantiske 
strømninger stadig påvirker vores 
samfund i dag. 

•  

Vi arbejder med litteratur 
og kunstbilleder for de 
forskellige strømninger i 
perioden romantikken. 

 Kortfilm • At kunne opleve og forstå kortfilm 
med et danskfagligt fokus 

• At kunne analysere en kortfilm 
som genre  

• At kunne gøre rede for opbygning 
af dramaturgi, brug af filmiske 
virkemidler, klipning og tematik 

Vi ser forskellige kortfilm, 
så eleverne bliver bevidste 
om kortfilmen som genre – 
og ikke blot 
underholdningsredskab. 

 
 
 

Nyhedsformidling • At kunne definere de tre 

forskellige typer af kilder; 

erfarings-, parts- og ekspertkilde  

• At kunne spotte og anvende 

tekstingredienserne i 

nyhedsformidling; fakta, citater 

fra kilder og reportageindslag  

• At kunne fastslå fra hvilken vinkel 

en historie er skrevet, og hvordan 

kilder og tekstingredienser 

underbygger denne vinkel 

• At kunne få øje på og analysere et 
pressefotos virkemidler 

• At kunne vurdere et pressefoto i 
forhold til den sammenhæng det 
indgår i 

• At kunne perspektivere et 

pressefotos motiv og situation til 

den omgivende verden. 

• At kunne vurdere, om en nyhed er 
forholdsvis objektiv eller 
subjektivt formidlet 

Vi arbejder intensivt med 
avis-genren i dette forløb. 
Vi inddrager pressefotoet i 
dette forløb 
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 TERMINSPRØVER OG PÅSKEFERIE  



  • LODTRÆKNING AF 
FORDYBELSESOMRÅDE 

 

  • VEJLEDNING TIL MUNDTLIG 
DANSK 

 

  • SKRIFTLIG DANSK  

 


