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Uge Indhold Litteratur om… Fælles mål – 
Generelt  

32 – 42 

 

Uge 32 + 33: Intro 

Uge 37: Emneuge 

Uge 38 + 40: 

Linjefagsdage + dansk 

fagdage med 

terminsprøver + Trivsel 

& Sundhed.  

Uge 41: Terminsprøver 

+ Fællesskabsdag.  

Uge 42: Efterårsferie 

Intro til klasserumskultur og 
gensidige forventninger.  

Gennemgang af FP10 prøven 
+ vurderingskrav, mundtlig + 
skriftlig.  

Gennemgang af 
hovedgenrerne i faget. Fokus: 
genrekendskab. 

Opinion, journalistik, den 
personlige og fiktion. 

Klassen arbejder med 
analyse- og 
fortolkningsredskaber af 
tekster/litteratur. Fokus på 
vurdering, argumentation 
samt perspektivering. ”Lyrik, 
sange og musikvideoer”.  

Intro til de 3 dele i den 
skriftlige prøve. Sprogligt 
fokusprøve i klassen laves 
sammen. 

Aflevering 1: Modtagerrettet 
Kommunikation 

Aflevering 2: Terminsprøve 

Det danskfaglige arbejde 
vil i årets løb blive opdelt 
i hovedtemaer. Der 
arbejdes på tværs af 
både temaer, perioder og 
genrer. Dette vil give 
eleven et øget kendskab 
til termen 
”fordybelsesområder”, 
som den mundtlige tager 
udgangspunkt i. 

Genrer:  

o Noveller 
o Lyrik 
o Kortprosa 
o Eventyr 
o Essay 
o Avis/opinion 
o Dokumentarfilm 
o Kortdoc 
o Drama (TV) 
o Spillefilm 
o Kunstbilleder 
o Pressefoto  
o Reklamer (trykte/tv) 
o Musikvideo  
o Taler (tekst + tv) 
o Journalistisk program 

Der arbejdes i den daglige 
undervisning med alle 4 
overordnede 
kompetenceområder og -mål:  

o Læsning 
o Fremstilling 
o Fortolkning 
o Kommunikation 
 
De detaljeret færdigheds- og 
vidensmål opfyldes løbende 
gennem hele skoleåret. Der vil i 
de konkrete forløb skiftevis 
være fokus på de enkelte 
elementer. Det tilstræbes, at 
der i hver undervisningslektion 
skal være muligt for den enkelte 
elev at tilegne sig ny viden, øve 
sig og få færdigheder inden for 
alle 4 kompetenceområder. 
 
Efter hver af de fire tidsperioder 
evalueres der på klassen mhp. 
læring og klassens sociale 
funktion. 

Det forventes at eleven 
medbringer en bærbar pc til alle 
undervisningstimer. Samt 
skriveredskaber. 

43 – 51 

Uge 43: Linjefagsdage 

Uge 44 + 45: Optakt 

OSO 

Uge 46: Brobygning + 

OSO (fremlæggelser 

uge 47) 

Uge 50 + 51: OBS på 

omlagt undervisning. 

Fokus på sprog. Grammatik, 
sætningsanalyse og 
tegnsætning. 
 
Fortsat tekstarbejde af 
forskellige genrer; noveller, 
essay samt avisens genrer. 
Arbejde med film. Både 
drama og dokumentar. 
 
Film: ”Hævnen” (hovedværk) 
 
Aflevering af sprogligt fokus + 
skriftlig fremstilling. 

Temaer:  

o At rejse er at leve    
o Identitet, arv & miljø 
o Familieliv  
o Tro, håb & kærlighed 
o De 10 bud  
o Danmark  
o Fra barn til voksen 
o Magt/afmagt  
o Samfund & kultur 
o Nyheder & medier 

Målet er, at der med fokus på 
fælles ansvar og 
medbestemmelse, skal ske en 
positiv udvikling samlet set. 

I løbet af alle forløb vil der 
blevet arbejdet med forskellige 
læringsstile, former og metoder. 
Den enkelte elev skal have 
mulighed for at udtrykke sig frit 
og føle sig tryg. 
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Der arbejdes både individuelt 
og i grupper. Procesorienterede 
opgaver vil være 
gennemgående. Ligesom 
fremlæggelser i plenum via 
PowerPoint, Prezi eller lignende 
er obligatorisk. 

1 – 14 

 

Uge 3 + 4: Skitur 

Uge 5 + 6: 

Gymnastikdage   

Uge 7: Vinterferie 

Uge 8: Gymnastikdage 

Uge 11: Terminsprøver 

Uge 14: Påskeugen 

 

Aflevering nr. 3: delt ud på A, 
B, C. 

Aflevering nr. 4: 
Terminsprøve 

Arbejde med reklamer. Faste 
reklamer og tv-reklamer. 

Arbejde med billeder. 
Kunstbilleder og Pressefoto. 

Gennemgang af 
litteraturhistoriske perioder og 
dansk litteratur kanon.  

Der læses og arbejdes med 
romanen: ”Arangutang” af 
Sanne Munk Jensen 
(hovedværk). 

Forfatterskab: 
 
o Grundtvig 
o Bent Haller 
o Naja Marie Aidt 

 
Perioder: 
 
o Ældre litteratur 
o Romantikken 
o Det Moderne 

Gennembrud 
o Midt i 1900-tallet 
o 90érne  
o Vores tid/nutiden 

 
I denne periode 
inddrages også tekst og 
billede fra nordiske 
forfattere/kunstnere. 
Samt tekster fra tidligere 
periode end ovennævnte. 

Alle afleveringsopgaver skal 
afleveres på pc. 

Den daglige brug med pc’en 
skal forberede eleven på at 
kunne arbejde vant og sikkert til 
prøven. Og dermed benytte de 
hjælperedskaber der er 
elektronisk til rådighed. Skolen 
benytter Gyldendal.dk og 
ordbogen.com.  

Internettet vil blive brugt i 
mange lektioner. Bl.a. til 
research og materiale-søgning. 
Der trænes i korrekt brug af 
kilder og digital dannelse. 

15 – 21 

 

Uge 15: OBS på omlagt 

undervisning 

Uge 16: Fællesskabsdag 

Uge 18: Skriftlige prøver 

Skriftligt værksted med fokus 
på prøvens tre dele. 

Generel opsamling og 
repetition af pensum. 
Forberedelse til FP10 prøven. 
Fokus på punkter til synopsis 
og udvælgelsesfasen.  

Trækning af 
fordybelsesområder, arbejde 
og vejledning. 

Skriftlig evaluering af året. 

Opsamling og repetition 
via fremlæggelser i 
grupper. 

Udarbejdelse og 
fastsættelse af 
fordybelsesområder 
(eleverne og læreren i 
fællesskab).  

 

22 – 25 Mundtlig prøveperiode samt 
afslutningsuge 

  


