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Lærer:	MKJ	
	
 
Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 
34-38 
 

”Mærker - Mærkelige dage”  
 
 
 
 
 
Genreforløb om teksttyper 
HAPS 1 

Eleverne skal: 
• Fordybe sig i et tema ved at læse, skrive og tale 

om det 
• Lære at tænkeskrive 
• Øve sig i oplæsning 
• Beskrive og analysere et digt 
• Skrive digt 

Eleverne skal: 
Lære teksttyperne beskrivende, berettende og 
fortællende at kende 
Lære at skrive referat og resumé af en tekst 

39-41 
 

Forfatterskabslæsning: 
Hanne Kvist 
 
 
 
 
Genreforløb om teksttyper 
HAPS 1 

Eleverne skal læse 
”Dyr med pels og uden”, “Hund i Himlen” og ”Jeg er 
Frede” 

• kendskab til tekster skrevet af Hanne Kvist og 
lære hendes skrivestil at kende. 

• gode læseoplevelser 
 
Eleverne skal: 
Lære teksttyperne beskrivende, berettende og 
fortællende at kende 
Lære at skrive referat og resumé af en tekst 

42 Efterårsferie Efterårsferie 

43-44 Forfatterskabslæsning fortsat Eleverne skal læse 
”Dyr med pels og uden”, “Hund i Himlen” og ”Jeg er 
Frede” 

• kendskab til tekster skrevet af Hanne Kvist og 
              lære hendes skrivestil at kende. 

• gode læseoplevelser 
 

45-50 
 

”Mærker – Stor, større, 
størst” 

Eleverne skal: 
• Fordybe sig i et tema ved at læse, skrive og tale 

om det 
• Skrive notater 
• Læse med roller 
• Diskutere i dobbeltcirkler 
• Lave personkarakteristik 
• Lytte til oplæsninger 
• Se på og tale om billeder 

 
51-1 Juleferie Juleferie 
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Sideløbende arbejder klassen med diktat, læseforståelse, grammatik og skriftlig fremstilling. 
Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 
 

2-6 
 

Hovedværk: ”Jeg er 
William” af Kim Fupz 
Aakeson 
”Langhårsfrisure” En 
erindring af Kim Fupz 
Aakeson 
Med skolen i biografen ”Jeg 
er William” 

• Fokus på fordybelse og læsning. 
 

• Få kendskab til erindringen som genre. 
 
 
 

• Sammenligne bog og film 
 

7 Vinterferie Vinterferie 

8-10 
 

Hovedværk: ”Tomat” af 
Mette Eike Neerlin 
 
HAPS 2 

Eleverne skal: 
• Blive klogere på billedbogen som genre 
• Arbejde med æstetisk læsning – 

billedside/verbaltekst 
 
Eleverne skal: 
Lære teksttyperne instruerende, forklarende og 
argumenterende at kende 

11-15 
 

”Ordet er dit – fokus på 
mundtlighed” 
 
HAPS 2 

Vi arbejder med fokus på stemme og kropssprog, 
genfortælling, samtale og samarbejde samt fremlæggelse. 

 
Eleverne skal: 
Lære teksttyperne instruerende, forklarende og 
argumenterende at kende 

16 Påskeferie Påskeferie 

17-21 
 

Ordsprog og talemåder 
 

Eleverne skal: 
• Kunne forklare en talemåde gennem ord og 

billeder 
• Kunne reflektere over betydningen af forskellige 

ordsprog og talemåder 
22-24 Deltager og proces/ 

Udsagnsled og grundled 
• Kunne sætte x og o og komma 

25- 26 Afrunding og årsprøver  


