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Ug
e 

 

Lektioner 
 

Forløb 
Kompetenceområd

e  
og mål 

 

Materialer fra dansk.gyldendal.dk 
 

Andre forslag 
og 

kommentare
r 

 

Tekster 

32  
Dansk i 10. 
klasse 

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 

Klar til 10. klasse Introuge hvor 
der fx kan ses 
videoer om, 
hvad man kan 
bruge 
danskfaget til 
og repetere 
centrale 
faglige 
begreber fra 9. 
klasse. 
 

 

35-
36 

 
Modtagerrettet 
kommunikation 

 
 

Forløb: 
A-del maj 2018+pressemeddelse 

  
 

https://ny-dansk.gyldendal.dk/10_klasse/klar-til-10-klasse
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37  
Forfatterskab: 
Naja Marie Aidt 

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 

Forløb: 
Naja Marie Aidt 
 

Ondskab/hæv
n 

• Naja Marie Aidt: Ske, 2008. 
0,4 ns. digt 

• Naja Marie Aidt: By, 0,5 ns. 
Digt 

• Naja Marie Aidt: 
Gespenster, 0,5 ns. 1991 
digt 

• Naja Marie Aidt: Som 
englene flyver, 1993. 
(17,1). Novelle. 

38-
40 

 
Det står i 
avisen 

LÆSNING 
Eleven kan styre og 
regulere sin 
læseproces og 
diskutere teksters 
betydning i kontekst 
 
FORTOLKNING 
Eleven kan forholde 
sig til kultur, identitet 
og sprog gennem 
systematisk 
undersøgelse og 
diskussion af 
sagtekster 
 
KOMMUNIKATION 
Eleven kan deltage 
reflekteret i 
kommunikation i 
komplekse formelle 
og sociale situationer 

Forløb: 
https://dansk.gyldendal.dk/forloeb/genrer/nyhedsformidling/kapitler/
5-nyhedskriterier 
 
 
https://dansk.gyldendal.dk/forloeb/genrer/fortaellende-journalistik 
 

 • Alarmklokkerne bimler i 
måneder forud for 
Kundby-pigens anholdelse, 
7,5 ns. (perspektiv) 

 

• Gæld er bare no go, Ole 
larsen, politiken 09. 08. 
2012 4 ns. 
(baggrundsartikel) 

 

• Kendt læge langer ud efter 
Anden og Guldtuben, BT 
2017, 2,4 ns. 
(nyhedsartikel) 
 

• Ondskab, videnskab, 
virkelighed, Politiken 2014, 
11 ns. (feature) 

41  Essay 

LÆSNING 
Eleven kan styre og 
regulere sin 

  • Søren Ryge: 
Hindbærsnitter 3.2 ns. 
1990 

https://ny-dansk.gyldendal.dk/10_klasse/fordybelsesforloeb/naja-marie-aidt
https://dansk.gyldendal.dk/forloeb/genrer/nyhedsformidling/kapitler/5-nyhedskriterier
https://dansk.gyldendal.dk/forloeb/genrer/nyhedsformidling/kapitler/5-nyhedskriterier
https://dansk.gyldendal.dk/forloeb/genrer/fortaellende-journalistik
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læseproces og 
diskutere teksters 
betydning i kontekst 
 
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 

• Maj-britt Willumsen: 
Glæden ved sko 6.5 ns. 
2003 

• Løbetur for livet, Aslak 
Gootlieb 2019 5,3 ns. 

42 EFTERÅRSFERIE  

43-
44 

 
Innovation og 
reklame 

FREMSTILLING 
Eleven kan udtrykke 
sig forståeligt, klart og 
varieret i skrift, tale, 
lyd og billede i en 
form der passer til 
genre og situation 
 
KOMMUNIKATION 
Eleven kan deltage 
reflekteret i 
kommunikation i 
komplekse formelle 
og sociale situationer 
 

Forløb: 
Innovation og reklame 

 • Youtube: Reklamefilm 
Cocio – bowling. Video. 

• Youtube: Codan Sikker 
Online – Eksperimentet. 
Video. 

• Youtube: Nedern Forældre 
– Filips far. Video. 

• IKEA: Her er dit hjem, 
2020. Reklame 

• Sundhedsstyrelsen: Umage 
Image – Flydende grænser, 
2021. Reklame 

• Rådet for Sikker Trafik: 
Hjelm har alle dage været 
en god idé, 2021. Reklame 

• Det Kongelige Teater, 
2017. Reklame 

• Arla: Skridt for skridt, 2019. 
Reklame 

https://ny-dansk.gyldendal.dk/10_klasse/fordybelsesforloeb/innovation-og-reklame
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• GF Forsikring: GF Forsikring 
er ejet af medlemmerne. 
Det gør faktisk en forskel 
for dig, 2021. Reklame 

• Elgiganten: Vi finder det 
rigtige køleskab til dig, 
2021. Reklame 

• Audi: Velkommen til 
fremtiden – Audi A8, 2017. 
Reklame 

• H&M: Welcome to Hôtel 
Hennes, 2022. Reklame 

45  Portrætter 

LÆSNING 
Eleven kan styre og 
regulere sin 
læseproces og 
diskutere teksters 
betydning i kontekst 
 
FORTOLKNING 
Eleven kan forholde 
sig til kultur, identitet 
og sprog gennem 
systematisk 
undersøgelse og 
diskussion af litteratur 
og andre æstetiske 
tekster 
 

Forløb:  
Portrætter gennem tiden 

 • Jens Juel: Portræt af 
Sophie Charlotte de 
Cederfeldt, 1771. Maleri.  

• Miriam Dalsgaard: 
Afghanske mødre, 2012. 
Pressefoto. 

• Signe Løntoft: Anden – 
portræt af Anders 
Matthesen, 2012. (10,5). 
Portrætartikel. 

• Anders Hjort (tekst) og Tor 
Birk Trads (foto): Der 
kommer altid et slag til, 
2017. Portrætartikel. 

• Blik: Værk + Sted. Video.  

46  OSO     

47-
49 

 
Verden i 
billeder 

KOMMUNIKATION 
Eleven kan deltage 
reflekteret i 
kommunikation i 
komplekse formelle 
og sociale situationer 
 
 
 
 

Forløb: 
 

   

https://ny-dansk.gyldendal.dk/10_klasse/fordybelsesforloeb/portraetter
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50  Pressefoto 
   

 
 

51-
52 

JULEFERIE 
 

1-2  
Hovedværk: 
film 

FORTOLKNING 
Eleven kan forholde 
sig til kultur, identitet 
og sprog gennem 
systematisk 
undersøgelse og 
diskussion af 
filmanalyser 
 
KOMMUNIKATION 
Eleven kan deltage 
reflekteret i 
kommunikation i 
komplekse formelle 
og sociale situationer 

Forløb:  • Thomas Vinterberg: Jagten 
2012 

 

3-4  Skilejrskole 
 
 
 

   

5-6  Kortfilm 

 
 
 

  • Goy Nattiv, SKIN, 2018 
(kortfilm) 

• Kasper Munk: En lille død, 
2005 (kortfilm) 

• Anders Walter: 
Natsværmer, 2020. 
(kortfilm) 

• Lars Arendt: Beast 2009, 
(kortfilm) 
 

7 VINTERFERIE  

8-9  
Det moderne 
gennembrud i 
billeder 

 Forløb:  
 

  

10-
11 

 
Hovedværk, 
Roman 
 

LÆSNING 
Eleven kan styre og 
regulere sin 
læseproces og 

Forløb: 
 

 • Louis Jensen: 2 kr. og en 25 
øre, 2015 (roman) 
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diskutere teksters 
betydning i kontekst 
 
FORTOLKNING 
Eleven kan forholde 
sig til kultur, identitet 
og sprog gennem 
systematisk 
undersøgelse og 
diskussion af litteratur 
og andre æstetiske 
tekster 
 

12-
13 

 
Korte 
dokumentarfil
m 

FORTOLKNING 
Eleven kan forholde 
sig til kultur, identitet 
og sprog gennem 
systematisk 
undersøgelse og 
diskussion af 
dokumentariske 
analysemodeller 
 

Forløb: 
Korte dokumentarfilm 

 • Mathias Broe: Til far, 2011. 
Dokumentarfilm 

• Nadia El Said: 5 
fortællinger om en far, 
2010. Dokumentarfilm. 

 

14  Lyrik  

    

15 PÅSKEFERIE  

16  Blogindlæg 

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

Forløb: 
Skriv et blogindlæg 

  

17-
19 

 
Ældre tekster 
fra før 1870 

LÆSNING 
Eleven kan styre og 
regulere sin 
læseproces og 

Forløb: 
Romantikken 

 • Emil Aarestrup: Angst, 
1838 (0,1). Digt. 

https://ny-dansk.gyldendal.dk/10_klasse/fordybelsesforloeb/korte-dokumentarfilm
https://ny-dansk.gyldendal.dk/10_klasse/skriftlig-fremstilling/skriv-et-blogindlaeg
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diskutere teksters 
betydning i kontekst 
 
FORTOLKNING 
Eleven kan forholde 
sig til kultur, identitet 
og sprog gennem 
systematisk 
undersøgelse og 
diskussion af litteratur 
og andre æstetiske 
tekster 
 

• Martinus Rørbye: Udsigt 
fra kunstnerens vindue. 
1825. Billedkunst. 

• H.C: Andersen: Klokken, 
1845 (6,1). Eventyr. 

• Schach von Staffeldt: I 
Canovas værksted, 1804 
(1,3). Digt. 

• Frederik Vermehren: En 
jysk fårehyrde på heden, 
1855. Billedkunst. 

• Adam Oehlenschläger: Der 
er et yndigt land, 1823. 
(1,2) 
Sangtekst/Fædrelandssang 

• H.C. Andersen: I Danmark 
er jeg født, 1850 (1,0) 
Sangtekst/fædrelandssang. 

• Peter Christian Skovgaard: 
Bøgeskov i maj. 1857. 
Billedkunst. 

• Wilhelm Bendz: Det 
waagepetersenske 
familiebillede. 1830. 
Billedkunst. 

• C.W. Eckersberg: Bella og 
Hanna. M.L. Nathansons 
ældste døtre. 1820. 
Billedkunst. 

• Emil Aarestrup: I en 
landsbykirke, 1838 (1,1). 
Digt. 

• H.C: Andersen: Klokken, 
1845 (6,1). Eventyr. 
 

20-
21 

 Kærlighed 

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

Forløb: 
Kærligheden overvinder alt 

 • Emil Aarestrup: Angst, 
1838. (0,1). Digt. 

• Peter Adolphsen: Blodig 
kærlighed, 2000. (0,4). 
Kortprosa. 

https://ny-dansk.gyldendal.dk/10_klasse/fordybelsesforloeb/tema-kaerligheden-overvinder-alty


 

dansk.gyldendal.dk    

 
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 
 
 

• Wilhelm Bendz: Det 
waagepetersenske 
familiebillede, 1830. 
Maleri. 

• Youtube: Mukhtars 
Fødselsdag. 
Reklamefilm/kampagnefil
m. Flashmob. 

• Burhan G, N. Petersen, J. 
Thomsen, J. Ørom og J. 
Wolfson: Søvnløs, 2013. 
Musikvideo. 

• Sarah Engel, Det vi har 
mistet, 8,0 ns. 2017 
(novelle)  
 
 

22  
Skriftlig 
fremstilling 

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

Forløb: 
 

  

23-
25 

 Prøver 

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 
 

Redskab: 
Prøver i dansk 

Ugerne bruges 
til 
forberedelse 
og afvikling af 
prøver. 
 
Suppler med 
redskabet: Tal 
så andre lytter 
som 
forbereder 
eleven til den 
mundtlige 
præstation. 

 

https://ny-dansk.gyldendal.dk/redskaber/proever-i-dansk
https://dansk.gyldendal.dk/redskaber/tal-saa-andre-lytter
https://dansk.gyldendal.dk/redskaber/tal-saa-andre-lytter
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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 
 

26 SOMMERFERIE  

 

 

 


