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Lærer: Nina Hoffmann 
 
Bogsystem: dansk.gyldendal.dk, webproever.gyldendal.dk, skriftligfremstilling.gyldendal.dk, ny-
dansk.alinea.dk grammatip.com  
 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Uge 33 
Komponisten Niels W. Gade 

Opvækst, indflydelse, betydning, 
værker og periode.  
Undersøgende gruppearbejde 

Stifte bekendtskab med en 
dominerende skikkelse i dansk 
kultur 

Uge 34 
Genren klumme 
 

Undersøge genren for 
karakteristika og virkemidler 

Kunne skrive et debatindlæg, 
kende genrens karakteristika og 
virkemidler 

Uge 35, 36 
Kursus i faglig læsning 
 
Roman: Tomandshånd af Tomas 
Lagermand Lundme 24/8 

Skærmlæsning af forskellige 
tekstgenrer 

Kunne orientere sig i forskellige 
tekster, skimmelæsning, 
nærlæsning.  
Kunne planlægge sin egen 
læreproces ved at pege på 
læseformål og læsemåde 

Uge 37, 38, 39, 40, 41 
Perioden middelalderen 
 
Copenhagen Skills 14/9 
 
Skriftlig fremstilling: Klumme d.  
7/9 
 
Krebseløbet 5/10 
 
Den kroniske uskyld af Klaus 
Rifbjerg 12/10 

Hr. Bøsmer i elverhjem, 
Torbens datter, 
Ebbe Skammelsøn 
Kong Lindorm 
Dovenlars 

Kunne reflektere over det feudale 
samfund og sammenligne med 
nutidige samfundsstruktur, 
fortælle om teksters 
samfundsmæssige og 
menneskelige funktion i 
middelalderen. 
kunne skelne mellem forskellige 
typer folkeviser, 
kendskab til litterær periode 

Uge 42 Efterårsferie Efterårsferie 

Uge 43, 44, 45, 46 
Genren debatindlæg 
 
Flugten af Kim Blæsbjerg 
 
Skuespilhuset: Kongens fald, 
13/11-18 kl. 12:00 

Diverse debatindlæg, undersøge 
genrens virkemidler, arbejde med 
at forbedre eget skriftsprog.  
 
Læse uddrag af Kongens fald af 
Johannes v. Jensen 

Kunne skrive et debatindlæg, 
kende genrens karakteristika og 
virkemidler 
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Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Uge 47, 48, 49, 50 
Genren reality-tv 
 
Skriftlig fremstilling: debatindlæg, 
aflevering d.26/11 

Klip fra Paradise Hotel og andre 
udsendelser fra genren, 
artikler om genren 
Dansk.gyldendal.dk 

Kunne forholde sig etisk 
reflekteret til genren,  
kunne demonstrere forskellige 
perspektiver på genren, 
kunne fortolke programmets 
intentioner 

Uge 51 
Forberedelse af terminsprøver 
 
 

Tips og tricks til brug ved 
terminsprøverne 

Tips og tricks til brug ved 
terminprøverne 

Uge 52 Juleferie Juleferie 

Uge 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
Novelleantologi: Tyren af Cecil 
Bødker  
 
Temaet ondskab 
 
Terminsprøver i skriftlig 
fremstilling 10/1 og retskrivning 
og læsning 11/1 
 
Uge 5 uddannelsesuge mandag – 
torsdag 
 
Akavet af Ronnie Andersen d. 8/2 

Filmatisering af Ondskaben af Jan 
Guillou, 
Tur: besøg på Politimuseet,  
Vædderen af Cecil Bødker (kopi), 
Beast, kortfilm 
Ondskab, videnskab, virkelighed 
og reality-tv, artikel 
Ondskab er blevet mainstream, 
essay 
Blot en drengestreg, Villy 
Sørensen, 
Monstermor af Michael Kvium, 
Tyren og andre noveller, en 
antologi af Cecil Bødker 

Eleverne stifter bekendtskab med 
et evigt aktuelt tema, både i 
medierne, i kunsten, i litteraturen 
og i hverdagen, 
kunne vurdere ondskab som 
begreb og belyse det fra flere 
vinkler, 
kunne give eksempler på fysisk og 
psykisk ondskab og give 
eksemplet på ond hensigt og ond 
handling, 
udtrykke sin holdning til ondskab 
som underholdning 

Uge 7 Vinterferie Vinterferie 

Uge 8, 9, 10   
Genren reportage 
Skriftlig fremstilling: Reportage, 
aflevering d. 5/3 
 
Idiot af Oscar K. d. 8/3 

Arbejde med reportager 
omhandlende gidseltagning, bla 
Søren og Eddie samt Daniel Rye, 
TV2-klip om Daniel Ryes 
fernisering, 
Uddrag fra Delfinen om Rye etc.  

Kunne analysere reportagegenren, 
opbygning og sproglige 
virkemidler, 
kunne skrive en reportage ved 
brug af sanseindtryk, konkrete 
iagttagelser og et levende sprog 
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Uge 11, 12, 13 
Temaet at være anderledes 
 
 

Så himmelsk anderledes, 
dokumentar, 45 min 
Norsk familie bor i glaskuppel, 
artikel, Ekstra Bladet 
En københavner i Jylland, Dan 
Turell 
Uro i forstæderne af Leif Panduro 
Fisk af Huskmitnavn 
Grisen, kortfilm 
I Danmark er jeg født af 
Outlandish 
Regnormene af Bent Haller 
Aften af Tove Ditlevsen 
2 artikler om unge, som lever som 
vampyrer 

Læse forskellige tekster med 
samme tema og se, hvordan 
temaet belyses på forskellige 
måder i teksterne 

Uge 14, 15 
Genren fortællende kortfilm 

Under bæltestedet, 10 min. 
Sommersøndag, 8:45 min. 
Regnbueaber, 12 min. 
Valgaften, 11:10 min. 
Grisen, 23 min. 
Helium, 21 min. 

Kunne fortolke filmens budskab 
og tema på baggrund af 
undersøgelser og betragtninger, 
kunne undersøge filmens 
virkemidler og finde genretræk, 
producere egen fortællende 
kortfilm 

Uge 16 påskeferie Påskeferie Påskeferie 

Uge 17 
Genren erindring 
 
Skriftlig fremstilling: erindring 
29/4 

Undersøge genren Kunne skrive et debatindlæg, 
kende genrens karakteristika og 
virkemidler 

Uge 18, 19, 20, 21 
Ungdomsroman  
 
Pragtfuldt! Pragtfuldt! af Fupz 
Aakeson d. 3/5 
 

Dansk i dybden: Nye 
ungdomsromaner d. 3/5 
diverse uddrag fra nye 
ungdomsromaner samt læsning af 
endnu en valgfri ungdomsroman 
(Zam af Wung Sung, Tavs af 
Camilla Hübbe, Arangutang af 
Sanne Munk Jensen, Kaos af 
David Meinke, Skyld af Bent 
Haller) 

Præsentation af den danske 
ungdomsroman – lige nu. I 
forlængelse heraf indføres 
eleverne i 10 værktøjer, som de 
kan bruge, når de skal analysere 
og fortolke en roman 
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Uge 22, 23, 24 
Forfatterskabslæsning Kim Fupz 
Aakeson 
 
Livet er hvad man gør det til – et 
morsomt og tankevækkende 
forfatterskab (klassesæt) 

Tennis, novelle,  
Jomfruen, novelle,  
Verdens grimmeste pige, 
billedbog,  
Do you Want to know a secret, 
novelle, 
Gem et lille smil, novelle, 
Filmen Den eneste ene 

Kunne bruge fagligt relevante 
begreber i sine samtaler om 
teksterne, såsom komposition, 
tematik, hensigt, billedsprog samt 
dertilhørende underbegreberne, 
kunne perspektivere teksterne til 
hinanden og forfatteren 

Uge 25 Årsprøver Årsprøver 

Uge 26 Sommerferie Sommerferie 

 
 
 
Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 


