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Uge Kompetence-

område 

Kompetence-

mål 

Færdigheds og 

vidensmål 

Læringsmål Aktiviteter 

34-35 Kortfilm Eleven kan forholde sig 
til kultur, identitet og 

sprog gennem 
systematisk 

undersøgelse og 
diskussion af litteratur 

og andre æstetiske 
tekster 

 
Eleven kan deltage 

reflekteret i 
kommunikation i 

komplekse formelle og 
sociale situationer 

 

 

 

Eleven kan gennemføre en 
indsigtsfuld analyse af en tekst 

 
Eleven har viden om 

dybtgående 
undersøgelsesformer 

 
Eleven kan anvende digitale 
kommunikationsteknologier 

personligt, socialt og 
samfundsmæssigt 

 
Eleven har viden om sprogets 

forskellige funktioner i 
personlige og 

samfundsmæssige 
sammenhænge 

 

Målet er at blive 
bekendt med genren. 
Derudover skal der 
analyseres på diverse 
eksempler. 
 

”501” 
 
”Den der viser vej” 
 
”Beast” 
 
”Valgaften” 

36 Entreprenør-

skab 

    

37 Skriftlig uge 

og 

grammatik 

Eleven kan udtrykke sig 
forståeligt, klart og 

varieret i skrift, tale, 
lyd og billede i en form 
der passer til genre og 

situation 

 

Eleven har viden om 
dispositions- og 

formidlingsmetoder 

 
Eleven kan fremstille 

sammenhængende  faglige, 
personlige og modtagerrettede 

tekster 

 
Eleven har viden om korrekt 

grammatik, stavning, 
tegnsætning og layout 

 

Vi skal beherske, sikre 
og automatisere 

afkodningsstrategier 

Tidligere års fs10-prøver 
 
Træningsøvelser på 
www.grammatip.dk 
 

38/39 Emneuge & 

Prag 

    

40-41 Danmark krig Eleven kan styre og 
regulere sin 

læseproces og 
diskutere teksters 

betydning i kontekst 

 
Eleven kan forholde sig 
til kultur, identitet og 

sprog gennem 
systematisk 

undersøgelse og 
diskussion af litteratur 

og andre æstetiske 
tekster 

 

Eleven kan afgøre hvilken 
information, der skal 
undersøges nærmere 

 
Eleven har viden om ordvalgets 

betydning for budskabet 

 
Eleven har viden om metoder 

til at opstille belæg for sin 
fortolkning 

 
Eleven kan kommunikere som 

borger i samfundet 

Vi skal lære at analysere 
tekster med fokus på 
både indhold, 
virkemidler og 
intention. 
 

Vi skal kunne 
præsentere analytiske 
iagttagelser i både ord 

og billeder.  

Film ”Under Sandet” 
 
Pressefoto ”Politimand 
og syrisk pige” 
 
“Bare For At Gøre En 
Forskel” af Kim Larsen 
 
Maleri “Trefoldigheden” 
 
Maleri “Transition” 
 
Digtet “Skæbne” af 
Morten Nielsen 
 
TV-indslag med Jeppe 
Nybroe 
 
 

Efterårsferie      

43-44 Forfatterskab  Eleven kan styre og 
regulere sin 

Eleven har viden om ordvalgets 
betydning for budskabet 

Vi skal blive bekendt 
med forfatteren Jesper 

Romanen ”Ud med 
Knud” af Jesper Wung-

http://www.grammatip.dk/


Jesper Wung 

Sung 

læseproces og 
diskutere teksters 

betydning i kontekst 

 

 

 
Eleven kan forstå komplekse 

tekster og uddrage det 
væsentligste 

 
Eleven har viden om metoder 

til vurdering af teksters formål, 
struktur og perspektiv 

 
Eleven kan på baggrund af 

litterær indsigt og 
omverdensforståelse 

konkludere sig frem til en teksts 
mulige fortolkninger 

 
Eleven kan selvstændigt og 

reflekteret vurdere en tekst ud 
fra egne og andres 

fortolkninger og blive bevidst 
om handlemuligheder 

 

Wung- Sung, hans 
bagrund, 
skriveegenskaber og 
sprogbrug. 
 
  

Sung 
 
Novellerne: 
”Catwalk”  
 
”Sidste dag”  
  
 
”Man kan altid nå at 
redde en elefant” 
 
”At gøre sit bedste, slår 
ingen mand af hesten” 

45 Skriftlig uge 

samt 

terminsprøver 

Eleven kan udtrykke sig 
forståeligt, klart og 

varieret i skrift, tale, 
lyd og billede i en form 
der passer til genre og 

situation 

Eleven har viden om 
dispositions- og 

formidlingsmetoder 

 
Eleven kan fremstille 

sammenhængende  faglige, 
personlige og modtagerrettede 

tekster 

 
Eleven har viden om korrekt 

grammatik, stavning, 
tegnsætning og layout 

 
Eleven kan fremstille tekster 
med korrekt grammatik og 

layout 
 

Vi skal beherske, sikre 
og automatisere 

afkodningsstrategier 

Tidligere års fs10-prøver 
 
Træningsøvelser på 
www.grammatip.dk 

46-48 Musikvideoer 

+ 

IBO 

Eleven kan udtrykke sig 
forståeligt, klart og 

varieret i skrift, tale, 
lyd og billede i en form 
der passer til genre og 

situation 
 

Eleven kan forholde sig 
til kultur, identitet og 

sprog gennem 
systematisk 

undersøgelse og 
diskussion af litteratur 

og andre æstetiske 
tekster 

 

Eleven har viden om varierede 
udtryksformer målrettet 
forskellige målgrupper 

 
Eleven kan give og modtage 

personlig respons 

 
Eleven har viden om personlig 

respons 

 
Eleven kan fagligt og personligt 
præsentere og vurdere større 

multimodale produktioner 

 
Eleven har viden om digitale 
kommunikationsteknologiers 
betydning og anvendelighed i 

samfundet 

 
Eleven kan bruge eget og 

andres kropssprog bevidst til 
løbende at justere 
kommunikationen 

 

Eleven skal kunne 
analysere, fortolke og 
vurdere musikvideoer 
med fokus på billede, 
lyd og tekst. Derudover 
skal vi  selv producere 
musikvideoer. 

”Mod solnedgangen” af 
Nik og Jay 
 
”Helt Alene” af Suspekt 
 
”Tomgang” af Shaka 
Loveless 
 
”Johnny” af Nordstrøm 

49 Innovationsbro

bygning 

Eleven kan udtrykke sig 
forståeligt, klart og 

varieret i skrift, tale, 
lyd og billede i en form 
der passer til genre og 

situation 

 
Eleven kan deltage 

reflekteret i 
kommunikation i 

komplekse formelle og 
sociale situationer 

 

Eleven kan gennemføre 
informationssøgning af 

uddannelsesrelevant stof på 
forskellige platforme   

 
Eleven har viden om  

uddannelses- og 
erhvervsrelevante platforme 

 
Eleven har viden om at udvælge 

tekster, der er relevante for 
uddannelses- og 
erhvervsafklaring 

 
Eleven kan tilrettelægge proces 

fra ide til færdigt produkt 

 
Eleven kan indsamle 

information og disponere 

  

http://www.grammatip.dk/


stoffet, så det fremmer 
uddannelses- og 
erhvervsafklaring 

 
Eleven kan indsamle 

information og disponere 
stoffet, så det fremmer 

uddannelses- og 
erhvervsafklaring 

 

50-51 Journalistik Eleven kan styre og 
regulere sin 

læseproces og 
diskutere teksters 

betydning i kontekst 

 
Eleven kan forholde sig 
til kultur, identitet og 

sprog gennem 
systematisk 

undersøgelse og 
diskussion af litteratur 

og andre æstetiske 
tekster 

 

Eleven kan afgøre hvilken 
information, der skal 
undersøges nærmere 

 
Eleven har viden om ordvalgets 

betydning for budskabet 

 
Eleven har viden om metoder 

til at opstille belæg for sin 
fortolkning 

 
Eleven kan kommunikere som 

borger i samfundet 

Vi skal blive bekendt 
med diverse virkemidler, 
vinklinger,  artikeltyper, 
analysemodeller og vi 
læser diverse tekster. 

Bl.a. ”Årets Pressefoto” 
2007 
”Skolearbejdet presser 
hver tredje elev” 
”Integrationen halter i 
ghettoplan” 
”Vi hader panserne, 
mand”  
Dokumentar ”Det store 
Svinerige” 
 
Vi slutter emnet af med 
en dag ved Fynske 
Medier. Her skal vi være 
journalister for en dag. 
 
 
 
 
 

50-51 Politik i 

litteratur 

Eleven kan styre og 
regulere sin 

læseproces og 
diskutere teksters 

betydning i kontekst 

 
Eleven kan forholde sig 
til kultur, identitet og 

sprog gennem 
systematisk 

undersøgelse og 
diskussion af litteratur 

og andre æstetiske 
tekster 

 

Eleven har viden om ordvalgets 
betydning for budskabet 

 
Eleven kan forstå komplekse 

tekster og uddrage det 
væsentligste 

 
Eleven har viden om temaers 

universelle gyldighed 

 
Eleven har viden om samspillet 

mellem en tids litteratur og 
samfundets struktur 

 

Vi skal lære at analysere 
tekster med fokus på 
både indhold, 
virkemidler og 
intention. 
Vi skal kunne 
præsentere analytiske 
iagttagelser i både ord 
og billeder.  

“Costa Kalundborg” af 
Shubidua 
 
“Giv Mig Danmark 
Tilbage” af Natasha 
 
“Barndom” Af Yahya 
Hassan 
 
Maleri “Danmark 2009” 
af Peter Carlsen 
 
“Danmark” Af Suspekt 

2-3 

 

Noveller fra 

00érne 

Eleven kan styre og 
regulere sin 

læseproces og 
diskutere teksters 

betydning i kontekst 

 
Eleven kan forholde sig 
til kultur, identitet og 

sprog gennem 
systematisk 

undersøgelse og 
diskussion af litteratur 

og andre æstetiske 
tekster 

 

Eleven kan opleve tekster som 
meningsfulde for eget liv og en 

øget omverdensforståelse 

 
Eleven kan selvstændigt og 

reflekteret vurdere en tekst ud 
fra egne og andres 

fortolkninger og blive bevidst 
om handlemuligheder 

 
Eleven har viden om 

vurderingsmetoder vedrørende 
teksters anvendelighed 

 
Eleven kan selvstændigt og 
reflekteret  sætte tekster i 
relation til eget voksen- og 

samfundsliv og se 
handlemuligheder 

 

Du kan selv udvælge 
relevant analyse- og 
fortolkningsstrategi 
Du kan analysere 
novellers forløb, 
fortæller, sproglige 
virkemidler, 
personkarakteristik og 
tematik. 
Du kan beskrive 
novellegenren og vise, 
hvordan forskellige 
genretræk kommer til 
udtryk i en bestemt 
novelle. 

 

Novellerne: 
 
”Din Bror” af Naja Marie 
Aidt 
 
”Globryllup” af Helle 
Helle  
 
”Reprise på Krogs 
Fisserestaurant” af Jan 
Sonnergaard 
 
 

5-9 Romantikken 

& 

Det Moderne 

Gennembrud 

Eleven kan 

styre og 

regulere sin 

læseproces og 

diskutere 

teksters 

betydning i 

kontekst 

Eleven kan læse 
komplekse tekster 
hurtigt og sikker 
 
Eleven har viden om 
præsentations og 
evalueringsforme 

At have kendskab til de 
vigtigste litterære og 
kulturelle tendenser, 
der opstod i tiden 
omkring Det moderne 
gennembrud.  
Du kan analysere og 
fortolke tekster med 
henblik på at 
karakterisere 
tidstypiske forhold.  

”I Danmark Er Jeg 
Født” af HC Andersen  
 
”Der Er Et Yndigt Land” 
Af Adam 
Oehlenschläger   
 
”Historien om den lille 
rødhætte” af George 
Brandes  
 



 

Eleven kan 

opleve tekster 

som 

meningsfulde 

for eget liv og 

en øget 

omverdensfors

tåel 

 

Du kan perspektivere 
temaer fra andre 
tiders tekster til din 
egen tid og 
omverdensforståelse. 
Du kan formidle din 
viden om perioden 
Det moderne 
gennembrud i 
varierede 
udtryksformer. 

”Ørneflugt” af Henrik 
Pontoppidan  
 
”Irene Holm” af 
Herman Bang 
 
”Den signede dag” af 
N.F.S Grundtvig  
 
 
Diverse malerier 
 
Filmen ”Pelle 
Erobreren” 
  

10-11 Kvindelige 

kunstnere 

Eleven kan styre og 

regulere sin læseproces 

og diskutere teksters 

betydning i kontekst 

 

Eleven kan forholde sig 

til kultur, identitet og 

sprog gennem 

systematisk undersøgelse 

og diskussion af litteratur 

og andre æstetiske 

tekster 

Eleven har viden om 

signalværdien i kropssprog 

og tilpasningsstartegier 

 

Eleven kan anvende ord og 

udtryks betydning til at 

forstå komplekse tekster 

Blive bevidst om 
perioden og dets 
vigtigste personer. 
Betyder periodens 
litteratur noget i dag? 

”Nattens Dronning” Af 
Tove Ditlevsen 
 
”Søndag” Af Naja 
Marie Aidt   
 
”Dolken” Af Tove 
Ditlevsen 
 
”Fi er min” Natasha 
 
Filmen ”Marie Krøyer” 

      

      

 


