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Uge Overordnet emne Genre/aktivitet Skriftlige aktiviteter  Læringsmål 

34-40 Kærlighed (incl. 

hovedværk roman) 

Podcasts 

Noveller 

Roman 

Artikler 

Digte 

Lyrik 

Portrætinterview 

Klage 

Jobansøgning 

Indkaldelse 

Sprog og sprogbrug 

At kunne forholde sig til og 

fortolke kultur, sprog og 

identitet gennem analyse af 

litteratur - i forskellige 

tidsperioder. 

At have fokus på det 

alment menneskelige, der 

både knytter og adskiller 

os. 

Analyse og fortolkning 

39  📨 Essay Læse forskellige essays Fokus på skrivning af 

essays 

At kunne genkende og 

forholde sig til genren, 

samt at kunne benytte den 

i egen tekstfremstilling 

41-47 Etik (incl film-

hovedværk) 

Podcasts 

Noveller 

Spillefilm 

Faglitteratur 

Kunst 

Debatindlæg 

Sprog og sprogbrug 

At kunne undersøge 

samspillet mellem sprog, 

genre og virkelighed. 

At have viden om 

mulitmodalitet og kunne 

analysere og fortolke disse. 

At kunne vurdere tekster 

ud fra et etisk perspektiv. 

48-3 Krig Noveller 

Kunstbilleder 

Pressefotos 

Dokumentarfilm 

Digte 

Artikler 

Spillefilm 

At kunne skrive en tale 

Sprog og sprogbrug 

At kunne vurdere teksters 

pålidelighed. 

At kunne reflektere og 

indleve sig i tekstens 

univers, som grundlag for 

fortolkning. 

At være helt skarp i at 

kunne vurdere forskellen 

på fakta og fiktion 

49🖨 Terminsprøve  Løsning af et af de 

tidligere års prøvesæt 

Henholdsvis a-, b- og c-

opgaven 

At kunne udtrykke sig klart 

og præcist i et sprog, der er 

tilpasset genren og 

situationen. At kunne 

variere sit sprog afhængig 

af målgruppen. 
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Uge Overordnet emne Genre/aktivitet Skriftlige aktiviteter  Læringsmål 

4-8 Tiden Digte 

Billeder 

Noveller 

Artikler 

Kortprosa 

Sprog og sprogbrug 

At have viden om digitale 

teknologiers 

kommunikationsmulighede

r. 

At kunne forholde sig til 

kultur, identitet og sprog 

gennem en systematisk 

undersøgelse og diskussion 

af litteratur og andre 

æstetiske tekster. 

10-15 Ghetto Romanuddrag 

Essays 

Podcast 

TV-dokumentar 

Digte 

Artikler 

Artikel 

Sprog og sprogbrug 

At kunne genredefinere. 

At erhverve sig viden om 

vurderingsmetoder 

vedrørende teksters 

anvendelighed 

At kunne sætte tekster i 

relation til mulige 

fremtidsperspektiver. 

16😊  

 

Lyrik Læse og skrive digte Selv producere digte At være præcis i en 

afgrænsning af genren. 

Opøve forståelsen af 

forskellige digte 

Øge forståelsen for, hvad 

lyrik generelt kan bibringe 

17💻 Skriftsprogets 

genre 

Fokus på de skriftlige 

genre, som eleven kan 

blive præsenteret for til 

den skriftlige prøve. 

Fokus på kildekritik. 

Kommentar 

Åbent brev 

Blogindlæg 

Sprog og sprogbrug 

At kunne udtrykke sig klart 

og præcist i et sprog, der er 

tilpasset genren og 

situationen.  

At kunne variere sit sprog 

og sin udtryksform 

afhængig af målgruppen. 

At være præcis i sin 

kildesøgning og angivelse 

af disse. 

19-21 Synopsisskrivning Prøveforberedelse  Individuelt og/eller i 

grupper at kunne anvende 

relevant viden til at 

forberede den afsluttende 

mundtlige prøve 

 


