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Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 
Uge 34  - 42 Kapitel 1: ”Hvad tænker 

du?” i D’ dansk.  
I dette kapitel kommer 
eleverne til at stifte 
bekendtskab med essay-
genren. De skal arbejde 
med associationer og 
tankekort samt lære om 
3. personsfortæller. 
Desuden skal eleverne 
læse norske tekster.  

- Kunne forstå, hvordan forskellige tekster kan være 
bygget op. 

- Kunne lave en personkarakteristik. 
- Kunne læse og forstå en fagtekst. 
- Kunne sætte ord på egne tanker og meninger. 

Uge 43 - 47 
 

Kapitel 2: ”Digte om 
stort og småt, digte om 
alt og intet” i D’dansk.  
I dette kapitel skal 
eleverne arbejde med 
stemninger i digte, rim 
og rytme, gentagelser, 
sammenligninger, 
linjedeling og 
antonymer. De kommer 
til at lære om genren 
haikudigte.  

- Få viden om, hvilke sproglige virkemidler der er i 
digte. 

- Kunne finde sproglige billeder i et digt. 
- Kunne bruge sproglige virkemidler i tekster.  

Uge 48 - 52 Kapitel 3: ”Hvad tænker 
du nu?” i D’ dansk.  
I dette kapitel skal 
eleverne lave en 
personkarakteristik og 
skrive en erindring. De 
vil også komme til at 
digte med på en historie.  

- Kunne læse mellem linjerne. 
- Kunne læse en tekst op med indlevelse.  
- Kunne finde vendepunkt og højdepunkt i en tekst 
- Kunne skrive en beskrivende tekst.  
- Kunne skrive en fortælling.  

Uge 1 -8  Kapitel 4: ”Læs et billede – 
digt om et billede”. Eleverne 
skal i dette kapitel bruge 
deres fantasi og sanser ifm. 
billedanalyse.  

- Kunne beskrive og analysere et billede. 
- Kunne leve jer ind i et billede og digte billedets 

historie.  

Uge 9 – 13 Kapitel 5: ”Drager” i D’ 
dansk. I dette kapitel skal 
eleverne lære hvordan 
dragen bruges i forskellige 
sammenhænge og kulturer. 
De skal stifte bekendtskab 

- Kunne finde tidsmarkører i en tekst.  
- Kunne bruge tidsmarkører i egne tanker. 
- Kunne fortælle, hvad der kendetegner en fagtekst. 
- Kunne vurdere, hvilke genre en tekst tilhører.  
- Kunne skrive et resume.  
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med et Venn – diagram.  

Uge 14 - 17 Kapitel 6:” Fortæl en 
god historie” i D’ dansk. 
I dette kapitel skal 
eleverne arbejde med 
rim og remser, digte og 
fortællinger.   

- Kunne være aktive lyttere. 
- Kunne rim og remser udenad.  
- Kunne bruge fortælletricks til at fortælle en 

historie.  
 

Uge 17 - 24 Kapitel 7: 
”Forfattersskabslæsning 
– vær en aktiv læser” i 
D’ dansk. I dette kapitel 
skal eleverne lære at 
skrive et biodigt og et 
navnedigt. De skal 
arbejde med 
forfatterskab af Bodil 
Bredsdorff.  

- Kunne bruge tankekort til at få styr på handlingen. 
- Kunne læse på og mellem linjerne.  
- Kunne skrive en boganmeldelse.  
- Kunne forbedrede og fremføre en præsentation for 

klassen.  

Udover arbejdet med 
bogsystemet D’ dansk 
vil der også 
forekomme:  

- Ugentlig diktat 
- Opgaveløsning 

på 
hjemmesiden 
Grammatip.dk 

- Opgaveløsning 
på 
hjemmesiden 
Gyldendal.dk 

- Tre romaner.  
- Museumstur, 

teatertur og 
lejrskole.  

  

 
 
 
Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 
 


