
ÅRSPLAN for Lisette Reitz Larsens danskhold: Dansk 1, 10. kl. 2022/23 

 

Undervisningen er tilrettelagt ifølge Undervisningsministeriets forenklede Fælles Mål for dansk i 10. klasse: 

http://www.emu.dk/modul/dansk-mål-læseplan-og-vejledning, og kompetencemålene udtrykker følgende kompetencer:  

1. LÆSNING: Eleverne kan styre og regulere læseprocessen og diskutere teksters betydning i deres kontekst  

2. FREMSTILLING: Eleverne kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede, i en form der 

passer til genre og situation  

3. FORTOLKNING: Eleverne kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og 

diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster 

4. KOMMUNIKATION: Eleverne kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale 

situationer 

 

Derudover er målet for undervisningen at klæde eleverne på til den mundtlige og skriftlige afgangsprøve FP10.  

 

Skriftlig prøve 

Den skriftlige del af prøven består af tre dele:  

A: læse- og sprogbrug (Her må anvendes ordbøger) 

B: modtagerrettet kommunikation  

C: skriftlig fremstilling  

 

Mht. opgave B og C er det tilladt at have adgang til internettet 

 

Mundtlig prøve  

http://www.emu.dk/modul/dansk-mål-læseplan-og-vejledning


Den afsluttende mundtlige prøve er en fordybelsesprøve, prøveform B  

 

Arbejdsformer og evaluering 

Det tilstræbes at iværksætte så varierede undervisningsformer som muligt for at sikre en høj grad af deltagelse af alle 

elever. Undervisningen vil ofte forudsætte, at eleverne møder velforberedte. Følgende arbejdsformer blive anvendt i 

undervisningen: 

- individuelt arbejde 

- pararbejde 

- gruppearbejde 

- mundtlige fremlæggelser 

- skriftlige afleveringer 

Hvert forløb rundes af med en kort mundtlig evaluering af, hvad vi har lært, og hvad der evt. kan forbedres til næste 

gang. 

 

Undervisningens indhold 

 

I bestræbelserne på at tilgodese kravene for opgivelser til afgangsprøverne vil årets pensum som udgangspunkt 

repræsentere et bredt udsnit af fagets kerneområder og genrer. Skolen har abonnement på undervisningsportalen 

Gyldendal.dk og abonnement på Ordbogen.com, som eleverne frit kan bruge. Grammatik og mindre skriftlige opgaver 

laves regelmæssigt gennem hele året. 

 

Undervisning vil tage udgangspunkt i følgende årsplan. Ret til ændringer forbeholdes. 

 

 

Uge, dato   Indhold/tema   Litteratur/kilder 

 

32 – 33  Præsentation af fagets kerneområder, genrer og elevønsker til årets undervisning:  

genrer, perioder og temaer 

 



Introduktion, lære hinanden at kende  Quiz og byt, interviews 

34 – 35     

Tema: Skæbnesvangre møder    

Kortprosa  Blodig kærlighed Små historier 2 af Peter Adolphsen, Samleren 2000 

Sygdom af Bent Haller, 2008 www.dansk.gyldendal.dk   

                     Kagemand af Kim Fupz Aakeson, 2003 

www.dansk.gyldendal.dk  

 

Modtagerrettet kommunikation www.dansk.gyldendal.dk + Ind i Dansk 

35 -39                           Ansøgning   Projekt Stjerneskud, Aflevering af skr. Opgave d. 8.9. 

  

Hovedværk SUKKERKOLD af Dorte Roholte, Gads Forlag 2020 

Klassen arbejder med såvel skr. som mdt. opgaver til div. kapitler, individuelt og i gr. 

Indledende artikel: https://www.dr.dk/nyheder/indland/boern-ned-til-12-aar-sugardater-eller-

saelger-sex-penge 

Temaer: Sugerdating, kærlighed og sex, ungdom, utroskab, frygt, svigt, venskaber, 

dysfunktionelle familier 

 

  Novelle: Torben og Maria af Naja Marie Aidt - personkarakteristik 

 

Grammatik med henblik på læse- sprogbrugsprøver fra www.dansk.gyldendal.dk   

 

Uge 37 – Ude-emne-uge  

 

40 – 41  Tema: Guldtuben – om opinionsgenren  

https://dansk.gyldendal.dk/10_klasse/fordybelsesforloeb/guldtuben-om-opinionstekster    

 

42 - Efterårsferie 

 

http://www.dansk.gyldendal.dk/
http://www.dansk.gyldendal.dk/
http://www.dansk.gyldendal.dk/
https://www.dr.dk/nyheder/indland/boern-ned-til-12-aar-sugardater-eller-saelger-sex-penge
https://www.dr.dk/nyheder/indland/boern-ned-til-12-aar-sugardater-eller-saelger-sex-penge
http://www.dansk.gyldendal.dk/
https://dansk.gyldendal.dk/10_klasse/fordybelsesforloeb/guldtuben-om-opinionstekster


43 - 45  Genre: Nyhedsformidling af Charlotte Rytter 

https://dansk.gyldendal.dk/forloeb/genrer/nyhedsformidling  

Fagformiddag d. 25.10. Nyhedsformidling + gennemgang af stiloplæg 

 

Terminsprøve d. 26.10. kl. 8.00-12.00 - 1. skriftlige aflevering  

 

Modtagerrettet kommunikation: Læserbrev 

    

46 – Brobygning/OSO (Obligatorisk selvvalgt opgave) 

 

47 - 48  Tema: Ungdom 

 Dokumentar + blandede tekster Tv2: Drugged i nattelivet med Louis og Lis + Amalie  

    Indefra – Tvangsfjernet af Anders Agger www.dr.dk 

Tv3: Kortdok – 100 kærester 

Novelle: Amerikansk olie, novelle af Steen Langstrup  

 www.dansk.gyldendal.dk 

Kortprosa: Fornemmelse af Bent Haller, fra Grænsebørn 

2008 

Kortprosa: Lærestreg af Bent Haller, fra Grænsebørn 2008 

 

48  Torsdag d. 1.12. - Aflevering af 2. skr. opgave  
 

49 – 51  Tema: Tekster fra før 1870  Romantikken 

Folke- og kunsteventyr Klotte-hans, Klodshans, Den lille pige med svovlstikkerne + 

Grantræet af H. C. Andersen 

 Aktantmodellen  

 

 

51 – 52 - 1 Juleferie 

 

https://dansk.gyldendal.dk/forloeb/genrer/nyhedsformidling
http://www.dr.dk/
http://www.dansk.gyldendal.dk/


1 Personlige oplæg og taler, portrætartikel - Dronningens nytårstale, Kronprins Frederiks tale til 

sin mor i forbindelse med hendes jubilæum, fra nettet 

 

2 - 3  Reklamer, trykte og levende       (Forløbet varetages af lærerstuderende) 

 

Uge 3 - 4    d. 19.1.-26-1. Skilejrskole 

 

5 – 6  Podcasts   (Forløbet varetages af lærerstuderende) 

  

6  Torsdag d. 9.2. - Aflevering af 3. skr. opgave 

 

7 Vinterferie 

 

8 – 9  Det moderne gennembrud www.gyldendal.dk  

       Noveller   Lønningsdag af Martin Andersen Nexø, 1900  

Muldskud af Henrik Pontoppidan, 1888 

    Malerier - Elever udvælger selv forskellige malerier fra nettet 

og arbejder i gr. + Fremlæggelser 

 

 

10   2. Hovedværk: FILM  Vi ser filmen og arbejder med relevante opgaver 

efterfølgende. Evt. fremlæggelser i gr. 

 

11   Terminsprøve for alle danskhold tirsdag d. 14.3. – Aflevering af 4. skr. opgave 

 

11 - 12   Kortfilm + musikvideoer Helium, Beast, Næste stop www.dansk.gyldendal.dk + nyere 

kortfilm fra Ekkos shortlist 

     Musikvideoer fra www.dansk.gyldendal.dk eller fra nettet 

 

http://www.gyldendal.dk/
http://www.dansk.gyldendal.dk/
http://www.dansk.gyldendal.dk/


13 – 15                   Tema: At rejse  

Essays    Essayspor af Aslak Gottlieb, Gyldendal 2021   

   At rejse er at dø af Klaus Rifbjerg 1960  

  De midlertidige Pontonbroer af Katrine Marie Guldager 

1996, fra Henimod ruden, lr uddannelse 2002  

Novelle   Det vi har mistet af Sarah Engell, fra Lige nu, 21 europæiske 

noveller om at rejse, Gyldendal 2017 

Pressefotos   af Jacob Ehrbahn https://journalisten.dk/efter-seks-aars-

daekning-af-flygtningestroemmen-gu-er-det-personligt/  
 

 

16 - 17  Lyrik og rap   

  Tema: Unge lyriske sangstemmer Forløb på www.gyldendal.dk - Lyrikspor af Mette 

Bechmann Westergaard + Ukendt kunstner og Nic og Jay 

     

  D. 27.4. Trækning af fordybelsesområder, synopsearbejdet påbegyndes 

           

18  Skriftlige prøver 

 

18  2.5. Fagformiddag dansk 

 

19 - 21  Vejledning + aflevering af synopse 

 

 

 

  
 

 

 

https://journalisten.dk/efter-seks-aars-daekning-af-flygtningestroemmen-gu-er-det-personligt/
https://journalisten.dk/efter-seks-aars-daekning-af-flygtningestroemmen-gu-er-det-personligt/
http://www.gyldendal.dk/

