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Tid og fagligt område Aktiviteter/fagligt område Færdigheds- og vidensmål 
Sommerferie til 
efterårsferie 
Uge 32-42 

I denne periode arbejder vi med grundbogen 
D’dansk hvor vi specielt har fokus på;  

- Hvad er en hovedperson og en 
biperson? 

- Personkarakteristik. 
- Handlingslinje. 
- Læsestratdegier. 
 

Vi skal arbejde med Halfdan Rasmussen hvor vi 
har fokus på;  

- Hvad er der særligt ved et digt? 
- Enderim og bogstavrim. 
- Læserytme i digte. 
- Hvem var Halfdan Rasmussen? 
- Kunne skrive et digt.  
 

Den 24/8 skal klassen på museum 
(Kunstforeningen Gl. Strand) hvor vi skal kigge 
på en udstilling om Tove Jansson som har 
tegnet Mumitroldene.  

Eleven har viden om 
personkarakteristik. 
Eleven kan undersøge personers 
motiver, konflikter og handlinger. 
Eleven har viden om sammenhæng 
mellem virkemidler og budskab i 
tekster. 
Eleven har viden om samtaleregler. 
 

Efterårsferie til juleferie.  
Uge 43-51 

I den første del af perioden arbejder vi med 
fabler i grundbogen D’dansk hvor vi har fokus 
på; 

- Hvad er en fabel? 
- Kunne genfortælle en fabel. 
- Kunne forklare ordet morale. 
- Vide, hvem Æsop var. 
- Kunne skrive en fabel med en morale. 

Den næste periode har vi halloween – tema hvor 
vi har fokus på; 

- Hvad er halloween, hvorfor og hvordan 
fejres dette.  

- Kunne følge en instruktion og skrive 
en invitation.  

- Hvordan skaber man spænding i en 
tekst. 

Den sidste periode inden jul arbejder vi med 
billeder hvor vi har fokus på; 

- Kunne beskrive et billede. 
- Bruge sanser og følelser til at beskrive 

et billede.  
- Kunne digte en historie ud fra et 

billede. 
- Kunne begrunde ens personlige 

mening om et billede.  

Eleven kan udtrykke sig 
kreativt og eksperimenterende. 
Eleven kan gengive sin forestilling 
om tekstens situationer og 
sammenhænge. 
Eleven kan identificere elementer i 
teksten, som skaber sammenhæng. 
Eleven har viden om mundtlige, 
kropslige og billedlige udtryksformer. 

Juleferie til vinterferie 
Uge 1-7 

I denne periode arbejder vi oplæsning og 
tankeskrivning. Vi har fokus på; 

Eleven kan udtrykke sin 
tekstforståelse ved at skifte fra en 
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- At læse flydende 
- Skrive løs omkring tanker, efter vi har 

læst en tekst. 
- Bruge forskellige adjektiver i en tekst. 
- Bruge tankekort. 
- Kunne finde og bruge sammensatte 

substantiver. 
I anden del af perioden skal vi øve os på at 
bruge vores fantasi og lære at; 

- Bruge fantasien til at digte om et 
billede. 

- Finde på fantasifulde ordforklaringer. 
- Kunne skrive fantasy-action-eventyr. 
- Læse op og spille læseteater.  

  

udtryksform til en anden. 
Eleven kan udtrykke sig om tekstens 
univers. 
Eleven kan udarbejde ideer på 
baggrund af andre tekster.  
 

Vinterferie til påskeferie 
Uge 9-13 

I denne periode skal vi arbejde med fortællinger 
og de forskellige genretræk fortællinger har. Vi 
skal læse klassiske fortællinger som f.eks. 
Prinsessen på ærten. Der vil være fokus på; 

- Kunne fortælle en historie udenad. 
- Kunne bruge ”fortællefif”. 
- Vide hvad en god lytter skal gøre. 
- Kunne digte en fortælling og fortælle 

den i klassen.  
 

Eleven kan sætte tekster i forhold til 
forfatterskabers særpræg. 
Eleven kan udtrykke sig om tekstens 
univers. 
Eleven kan samtale om teksters 
budskaber. 
 

Påskeferie til sommerferie 
Uge 14-26 

I denne periode skal eleverne lære om 
sammenhængen mellem billeder og tekst samt 
lære og forstå nye ord og vendinger  
Der vil være fokus på; 

- Kunne bruge sanser når et billede 
beskrives. 

- Kunne stille undrespørgsmål. 
- Kunne diskutere hvad I mener og 

tænker.  
 
I anden del af perioden skal eleverne arbejde 
med den danske forfatter Ole Lund Kirkegaard. 
Der vil være fokus på; 

- Hvem er Ole L. K. 
- Læse og forstå letlæselige romaner. 
- Forskelle og ligheder i mellem 

personerne i en fortælling. 
- Kunne tale sammen om en bog.  

 
Vi samler op på hvad eventuelle hængepartier 
der skulle have opstået i løbet af året.   

Eleven kan udarbejde multimodale 
tekster. 
Eleven har viden om enkelte 
forfatterskaber. 
Eleven har viden om sammenhæng 
mellem virkemidler og budskab i 
tekster. 
 

 

Udover det planlagte vil der også forekomme:  
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- En ugentlig diktat. 
- Frilæsning. 
- Skrivning i skrivehæfterne. 
- Bibliotekstime. 
- Klassen tid med Anette fra SFO’en.  


