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Lærer: Dorthe Kvist Ottens 

 

Bogsystem: Fandango 8, Vinkler på dansk, Gyldendals webprøver, grammatip.com, Gyldendals danskportal 

 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Uge 33-38 

Moderne 

ungdomslitteratur 

Helt som de andre af Annie 

Bahnson, roman 

Pigen med parykken af Peter 

Mouritzen 

Værk: I love you Danmark 

af Kim Fupz Aakeson og 

Rasmus Bregnhøj, grafisk 

roman 

Møgungen af Mette 

Hegnshøj Mortensen ogLars 

Vegas 

Den forsvundne ting af 

Shaun Tan 

Kunne anvende forståelsesstrategier til analyse og 

fortolkning af komplekse tekster med billeder 

Kunne drøfte og argumentere for fortolkning af tekster med 

billeder med andre elever  

Være opmærksom på forståelse under læsning 

Kunne undersøge teksters virkemidler 

Kunne forklare symbolik i tekster 

Kunne perspektivere teksters tema  

Skriftlig fremstilling: kortprosa 24/9 

Uge 38-42 

Kommunikation i nye 

medier 

2/10 Skam 3 på Betty 

Nansen Teater 

Værk: Råmanus til Skam 1 

og 2, 

Debatindlæg, kommentarer, 

opslag på sociale medier, 

blogs 

Forskelle på mundtligt og skriftligt sprog 

Kunne forklare opfattelse af egen og andres selvfremstilling 

og adfærd på skalle medier 

Kunne give udtryk for opfattelsen af debatindlæg på socale 

medier 

Kunne forklare, hvordan sociale medier kan udnyttes til at 

sprede et budskab 

Kunne analysere en profil på sociale medier med øje for 

frontstage- og backstageniveau 

Uge 42 

 

Efterårsferie Efterårsferie 

Uge 43-47 

Motiv og tema 

Værk: Lazarus af Bent 

Haller, roman 

Ebbe Skammelsen, folkevise 

Tre slags af Dorthe Nors 

Brødre af Susanne Bier 

Kunne anvende forståelsesstrategier til analyse og 

fortolkning af komplekse tekster med trekantsmotivet som 

omdrejningspunkt 

Kunne drøfte og argumentere for fortolkninger 

Producere en stumfilm på baggrund af folkevise 

Perspektivere tekster 

Skriftlig fremstilling: rejsebrev 4/12 

Uge 47-51 

Genren tv-reklamer 

Diverse tv-reklamer. Forløb 

på dansk.gyldendal.dk 

Kunne gøre rede for en vares brugsværdien, målgrupper, 

fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler i tv-

reklamer 

Kunne analysere budskabet i forskellige tv-reklamer 

Kunne vurdere tv-reklamer ud fra AIDA-modellen 

Have indsigt i tv-reklamegenren 

Planlægge og producere en tv-reklame 

Beskrive og reflektere over arbejdsprocessen i 

reklameproduktionen 

Uge 52-1 Juleferie Juleferie 

Uge 2 

 

Terminsprøver Terminsprøver 
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Uge 3-6 

Intertekstualitet 

Værk: Liv af Louis Jensen, 

roman 

Rødhætte, folkeeventyr 

Skylappjenta af Iram Haq 

Klods-Hans af H. C. 

Andersen 

Klotte Hans 

Pigen i rødt af Roberto 

Innocenti 

Kunne anvende forståelsesstrategier til analyse og 

fortolkning af det intertekstuelle samspil mellem gamle og 

nye tekster 

Kunne drøfte og argumentere for fortolkningen af det 

intertekstuelle perspektiv 

Fremstille tekster med intertekstualitet 

Talekor, fortællekreds og læseteater i grupper 

Undersøge teksters genrer, personer, komposition, 

virkemidler og finde intertekstuelle links 

Uge 7 Vinterferie Vinterferie 

Uge 8-14 

Perioden 1940´erne 

Værk: De nøgne træer af 

Tage Skou-Hansen, roman 

Dengang vi var jøder af 

Maria Marcus 

Man binder os på mund og 

hånd af Poul Henningsen 

Skæbne af Morten Nielsen 

Cobrakunst 

Kunne analysere og fortolke tekster fra 1940`erne og 

perspektivere dem i forhold til tiden dengang og nu 

Kunne drøfte og argumentere for fortolkning af tekster 

Undersøge teksternes genrer, personer, miljø, komposition, 

virkemidler, motiv og tema, form og virkning 

Perspektivere til nutiden 

Kendskab til perioden 

Skriftlig fremstilling: Feature 24/3 

Uge 15 Påskeferie Påskeferie 

Uge 16-20 

Forfatteren Tove 

Ditlevsen 

Digte fra Pigesind og 

Kvindesind 

Man gjorde et barn fortræd, 

roman 

En æggesnaps og andre 

noveller 

Flugten fra opvasken, essay 

Barndommens gade, 

spillefilm 

En ægteskabannonce samt et 

par brevkassesvar 

Have kendskab til Tove Ditlevsens alsidige forfatterskab 

Kunne perspektivere forfatterskabets tekster til perioden, 

andre forfatteres tekster, egen livsforståelse og nutidige 

problemstillinger 

Kunne se og finde spor i et forfatterskab, der viser, hvordan 

liv, virke og værk smelter sammen 

Kunne bruge analysekundskaber til at finde relevante træk i 

tekster af forskellig genre 

 

Uge 21-25 

Genren reportage 

Diverse reportager 

Ser du månen Daniel af Puk 

Damsgaard, uddrag 

Kunne analysere reportagegenrens opbygning og sproglige 

virkemidler 

Kunne skrive en reportage med brug af sanseindtryk, 

konkrete iagttagelser og et levende sprog 

Skriftlig fremstilling: reportage 4/6 

Uge 26 Årsprøver Årsprøver 

 

 

Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 

 


