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Kompetencemål 

Undervisningen på Dansk 2 MI er tilrettelagt ifølge Undervisningsministeriets forenklede Fælles Mål for 

dansk i 10. klasse: http://www.emu.dk/modul/dansk-mål-læseplan-og-vejledning,.  

Kompetencemålene udtrykker følgende kompetencer: 

• Læsning: Eleverne kan styre og regulere læseprocessen og diskutere teksters betydning i deres 

kontekst  

• Fremstilling: Eleverne kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede, i en 

form der passer til genre og situation  

• Fortolkning: Eleverne kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk 

undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster 

• Kommunikation: Eleverne kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale 

situationer 

 

Der arbejdes i den daglige undervisning med alle fire overordnede mål. De detaljerede videns- og 

færdighedsmål opfyldes løbende gennem skoleåret. Det tilstræbes, at det i hver lektion skal være muligt for 

den enkelte elev at tilegne sig ny viden, øve sig og få færdigheder inden for alle fire kompetenceområder. 

 

Klassen evalueres løbende gennem skoleåret mhp. Klassens sociale funktion og læring. 

 

 

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

 

Den skriftlige prøven består af tre dele:  

 

A: læse- og sprogbrug  

B: modtagerrettet kommunikation  

C: skriftlig fremstilling  

 

Ved den skriftlig fremstilling er det tilladt at have 

adgang til internettet under del B og C. 

 

Den mundtlig prøve: 

 

Den afsluttende mundtlige prøve er en 

fordybelsesprøve, prøveform B 

 

 

 

Arbejdsformer og evaluering 

For at sikre en høj grad af deltagelse fra alle elever, tilstræbes det at iværksætte så varierede 

undervisningsformer som muligt. 

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


Undervisning vil forudsætte, at eleverne møder velforberede og medbringer bærbar computer samt 

skriveredskaber ved hver undervisningsgang. 

 

Internettet vil blive brugt i mange lektioner. Bla.a til research og materiale-søgning. Der trænes løbende på 

korrekt anvendelse af kilder samt digital dannelse.  

 

Den daglige brug af pc’en skal forberede eleven på at kunne arbejdet sikkert ved prøven og dermed kunne 

benytte de elektroniske hjælpemidler der er til rådighed.  

Skolen benytter gyldendal.dk og ordbogen.com. 

 

 

Blandt andre vil følgende arbejdsformer blive anvendt i undervisningen: 

• individuelt arbejde 

• pararbejde 

• gruppearbejde 

• mundtlige fremlæggelser og præsentationer 

• skriftlige afleveringer 

 

Hvert undervisningsforløb rundes af med en kort mundtlig evaluering af, hvad vi har lært, og hvad der evt. 

kan udvikles. 

 

 

 

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. Grammatik og mindre 

skriftlige opgaver laves regelmæssigt gennem hele året. 

 

Det danskfaglige arbejde vil i årets løb blive opdelt i hovedtemaer og der arbejdet på tværs af både temaer, 

genrer og perioder. Dette for at kunne øge elevent kendskab til termen fordybelsesområder, som den 

mundtlige prøve tager udgangspunkt i.  

 

Undervisning vil tage udgangspunkt i følgende årsplan: 

 

 

UGE INDHOLD/TEMA MULIG LITTERATUR 

32-33 Intro, præsentation af fagtskerneområder, 

genrer, elevønsker til genrer, temaer og 

perioder. 

 

Lær hinanden at kende 

 

Grammatiktest 

 



34-35 Pressefoto og Nyhedsformidling 

 

 

Snak om mediedækning og sociale mediers 

indvirkning på dem personligt og på 

samfundet generelt. 

 

Fremlæggelse af analyser 

Årets pressefoto fra elevernes levetid: 2006-2021 

 

Video af Christian Eriksens kollaps deles på 

sociale medier, Cæcilie Dohn Christiansen 2021 

 

Alle snakker med hinanden i stedet for at kigge 

ned i deres telefoner, Politikken 2022 

 

 

 

36 Modtagerrettet kommunikation 

 

Læserbrev og ansøgning 

 

Skriveproces, layout arbejde og 

højtlæsning. 

 

37-38 

 

September emneuge og linjefagsdage 

(Ingen undervisning) 

 

38-40 Kortprosa 

 

Klargøring til skriftlig prøve 

Terminsprøve 06.10.22 

 

Ensomhed, Kim Fupz Aakeson, 2003 

Røvkanon, Kim Fupz Aakeson, 2003 

Smerter, Bent Haller, 2008 

Sygdom, Bent Haller, 2008 

Fornemmeler, Bent Haller 2008 

Fælder, Kim Blæsbjerg, 2002 

Småbørnsfamilier, Helle Helle, 2003 

På Herrens Mark, Anders Johansen, 2020 

41-44 

 

 

Forfatterskab: Naja Marie Aidt Som Englene Flyver, Naja Marie Aidt 

Torben og Marie, Naja Marie Aidt 

Den blomstrende have, Naja Marie Aidt 

42 Efterårsferie 

(Ingen undervisning) 

- 

45 Kortfilm Beast, Lars Pedersen Ahrendt, 2009 

Helium, Anders Walter, 2014 

46 OSO+Brobygning 

(Ingen undervisning) 

- 

47-49 Ondskab Bestie Ballet, Trine Andersen, 2005 

Fristeren, Mads Brenøe, 1993 

Spasser, Camilla Christensen, 1996 

Derfor siger staten ikke undskyld, Karen 

Ellemann, Berlingske, 2016 

Godthåbsdrengene får undskyldning, Magnus 

Ankerstjerne TV2 Lorry, 2019 

50 Webdoc Jeg vil ikke være en pige mor, Kim Schou, 2020 



I isolation fra omverdenen, Andread Merrald, 

2020 

51-52 Juleafslutning + juleferie 

(Ingen undervisning) 

- 

1-3 Selviscenesættelse Plastic, Mette Thomsen, 1995  

Prinsesser fra blokken, DR, 2016 

Danmarks yngste Dragqueen, DR, 2021 

4  Skilejerskole 

(Ingen undervisning) 

- 

5-9 Hovedværk Det år sjæle slår smut, Jesper Wung-Sung, 2022 

7 Vinterferie - 

10-12 Ungdom og identitet 

 

Klargøring til skriftlig rpøve 

Terminsprøve 14.03.23 

Kære unge – I skal ikke skynde jer, Camilla 

Skovgaard, 2020 

Skyggesiden ved sociale medier og internettet, 

Mahad B. Yussuf, 2020 

Sociale medier gav mig usunde tanjer om, 

hvordan kvinder skal se ud, Sofie Risager 

Villadsen, 2020 

13 Det moderne gennembrud Den sidste balkjole, Herman Bang, 1887 

Pernille, Herman Bang, 1886 

Sat ud, Erik Henningsen 1892 

Udslidt, Hens Andersen Bredekilde, 1889 

14 Påske 

(Ingen undervisning) 

- 

15-16 Reklamer En blanding af levende og trykte reklamer 

17 Lyrik Der er et yndigt land, Adam Oehkenschläger, 

1823 

Danmark, Mit Fædreland, H.C.Andersen, 1850 

Barndommensgade, Tove Ditlevsen, 1943 

Barndom, Yahya Hassan, 2013 

Find mig her, Per Vers, 2013 

Mums, Tessa, 2021 

18-21 Repetetion og opsamling 

Skriftlig prøve 02.05.23 

Trækning fordybelsesområder 

Synopsisarbejde 

Vejledning 

 

 

 

Ret til ændringer forbeholdes. 

 


