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Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Uge 33 
Skriftlig fremstilling, blogindlæg, 
Skøre traditioner på 
skriftligfremstilling.dk 

Forberedelse af og gennemgang af 
blogindlæg 

Kendskab til genren 

Uge 34 Skotland Lejrskole Lejrskole 

Uge 35-41 
Perioden Romantikken 
 
Skriftlig fremstilling: blogindlæg, 
afleveres senest 5/9 
 
Tur til Assistens Kirkegaard for at se 
bla Wilhelm Marstrands og H. C. 
Andersens grav m.fl. 

Tur til Statens museum for kunst 
Hosekræmmeren af Blicher, 
I Danmark er jeg født og Klokken af 
H. C. Andersen,  
Der er et yndigt land af 
Oehlenschläger,  
I en landsbykirke af Emil Aarestrup, 
Bøgeskov i maj af Skovgaard 

Kendskab til perioden, 
Kunne skelne mellem naturromantik, 
biedermeier, nationalromantik og 
romantisme, 
Vide hvordan billedkunsten kan 
spille sammen med litterære 
strømninger, se hvordan romantiske 
strømninger har indflydelse på vores 
samfund i dag 

Uge 42 ferie Efterårsferie  Efterårsferie 

Uge 43-44 
Perioden det moderne gennembrud 
med fokus på den nye virkelighed, 
land og by og køn og kærlighed 

Tur til Hirschsprungske samling, 
Havfruens sang af Pontoppidan, 
Impressionisme og Den sidste 
balkjole af Bang, 
Verdens undergang og Det er 
stævnemødets time af I. P. Jacobsen, 
Debatindlæg af Brandes, 
Constance Ring af Amalie Skram.  
Undersøge genrer, symboler, 
verserytmer, træne oplæsning, 
billedanalyse, 
Sommerglæder af Herman Bang, 
roman 

Kende til forskellige måder at 
fremstille virkeligheden og 
kønsproblematikker på under det 
moderne gennembrud, kunne 
perspektivere viden om måder at 
fremstille virkeligheden og 
kønsproblematikker til vores egen 
tid, analysere og fortolke tekster 

Uge 45 
Terminsprøver 

Terminsprøver Terminsprøver 
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Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Uge 46 
Genren essay 
 
Skriftlig fremstilling: Essay, 
Påvirkninger på 
skriftligfremstilling.gyldendal.dk, 
afleveres senest 3/12 

Gennemgå eksempeltekst samt 
undersøge karakteristika og 
virkemidler   
Bla læse Hvis der var krig i Norden 
af Janne Teller 

Kunne skrive et essay, kende genrens 
karakteristika og virkemidler 

Uge 47-51 
Perioden det moderne gennembrud, 
fortsat 

Det moderne gennembrud fortsat Det moderne gennembrud fortsat 

Uge 52-1 Juleferie Juleferie Juleferie  

Uge 1-3 
Genren lyrik 
 
Skriftlig fremstilling: debatindlæg, 
afleveres senest 22/1 

Casper Eric: Jeg er helt absurd meget 
i stand, 
Nej, jeg bliver aldrig undertøjsmodel 
af Lone Hørslev, 
At være beat af Dan Türell, 
Gaden af Emil Bønnelycke, 
Regnmåleren af Ole Sarvig 

Kunne analysere og fortolke digte 
med fokus på fortæller, synsvinkel, 
komposition, ordvalg, billedsprog og 
digtets lyd, 
Genretræk 

Uge 4-6 
Forfatterskabet Dan Turéll 

Vangede billeder, autofiktion 
Osvald og Rosa, novelle 
Vild med Dan Turéll 
Onkel Danny: Dan Turélls farverige 
forfatterskab 

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 7 ferie Vinterferie Vinterferie 

Uge 8 
Terminsprøver 
 
Roman I love you Danmark af Kim 
Fupz Aakeson 

Terminsprøve Terminsprøver 

Uge 9-11 
Genren debatindlæg 
 

Læsning af forskellige debatindlæg, 
Bl.a. 
http://politiken.dk/debat/debatindlaeg
/art6097643/Det-er-Barnaby-selv-
der-er-morderen.-Han-har-slået-DR-
ihjel-de-sidste-20-år 

Kunne skrive et debatindlæg, kende 
genrens karakteristika og virkemidler 

Uge 12 praktik Praktik Praktik  

Uge 13 
Genren novelle 

Globryllup af Helle Helle, 
Din bror af Naja Marie Aidt 
Dolken af Tove Ditlevsen 

Analysere og fremlægge novellerne 
ud fra novellecirklen herunder 
berettermodellen 
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Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Uge 14-15 finde fordybelsesområder Gennemgå opgivelser sammensat af 
pensum fra 8. og 9. klasse.  
Research af forskellige tekster/andre 
udtryksformer 

Kunne finde fordybelsesområder 
indenfor tema, genre, forfatter og 
periode samt forskellige 
udtryksformer, nyere og ældre 
litteratur.  
Finde prøveoplæg til mundtlig 
prøveform B i dansk 

Uge 16 påskeferie Påskeferie Påskeferie 

Uge 17-18  
Synopse 

Individuelt arbejde med prøveoplæg, 
fordybelsesområder samt tekst/anden 
udtryksform fra opgivelserne 

Synopseskrivning FP9 

Uge 19-20 skriftlige afgangsprøver FP9 FP9 

Uge 21 
Forberede mundtlig afgangsprøve 

FP9 forberedelse FP9 forberedelse 

Uge 22-26 mundtlige afgangsprøver FP9 FP9 

 
Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 


