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Lærer:	Lise	Kring	
	
Bogsystem:	D’dansk,	Ny	diktat,	Stavetræning	
 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 
Uge 33 
Goddag og velkommen 
til nyt skoleår 

Eleverne præsenteres for de 
nye bøger og får introduceret 
arbejdsrytme, faste lektier. 

Lektienotering, orden i bøgerne. 

Uge 34 - 38 
 

D’dansk tema:  
Hvad tænker du?  
 

Fortolkning og analyse af novellegenren. 
Spor i teksten; analysen begrundes med eksempler fra 
teksten. Berettermodellen, begreber som flash-back, 
realisme og fantasy. Hvordan finder man sproglige 
virkemidler. Læsestrategier 

Uge 39-41 D’dansk tema:  
Så håret rejser sig 
Læseuge 

Virkemidler i gysergenren, spændingskurve. Motiv og 
tema. Flad og rund personkarakteristik. 
Skrive gyser. 

Uge 43 - 44 D’dansk tema:  
Så håret rejser sig 

 

Uge 45 - 51 D’dansk tema:  
Læs romaner 

Analyse og fortolkning i romangenren, forfatterportræt. 

Uge 1 - 6 D’dansk tema:  
Stof til eftertanke 
 
Læseuge; faglig læsning 

Op/læsning og analyse af digte, Rim, rytme og virkemidler 
i digtgenren. Inddragelse af egne tanker og erfaringer. 
Skrive digte. Fakta og fiktion. Karakteristika.  
Genren fagtekst. 

Uge 8 -15 D’dansk tema:  
Det minder mig om 

Sammenligning af tekster, omskrivning og videredigtning, 
hvor genren fastholdes. Interekstualitet. 
Handlingsbro – sådan opbygger man en tekst fra ideplan. 

Uge 17 - 23 
 

D’dansk temaer:  
I det blå  
Hvad tænker du nu? samt 
I fattigdommens dage 

 

Billedanalyse og fortolkning. Genkende visse teknikker 
Arbejde med forståelse af indre billeder og sansninger. 
Udfordring; at omskrive en handling i en genre til en helt 
anden genre. 
Læse mellem linjerne. 
Skrive en tekstanmeldelse. 

Uge 24 og 25 Opsamling, repetition  

 
Mange af D’dansksystemets tekster har ”Stop og tænk” indlagt. Læselektierne går til et sted i teksten, hvor der står Stop 
og tænk. Her løses givne opgaver og elevernes egen fantasi og evne til meddigtning aktiveres. Det er vigtigt, at eleverne 
ikke ”læser frem” i teksten for at finde de rigtige svar, men selv bruger 
 
Sideløbende arbejdes med diktater og læseforståelse, som eleverne skiftevis hver anden uge har lektie i. 
Læseforståelse; her arbejdes sideløbende med formulering, tegnsætning og at almindelige skrivekrav som stort 
begyndelsesbogstav efter punktum, punktopstilling samt skråskrift og orden. 
Tegnsætning og grammatik, billedanalyse og skriftlig fremstilling. Herudover; forfatterportræt og boganmeldelse og 
hvordan man fremlægger. 
Klassen skal i årets løb læse romaner, som tages hjem fra CFU. Alle dage beregnes 20-30 minutters læsning hjemme. I 
de perioder, hvor eleverne ikke har romaner med hjem, lånes bøger på biblioteket. 
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Læsning og læseforståelse bakker op om stavning, formulering, almen sprogforståelse; syntaks, ordforråd og evne til at 
mobilisere ord og begreber. Desuden erhverver eleverne kendskab til litteratur, tænkemåder og genrer. 
 
Arbejdsformer; ud over normal klasseundervisning, skal eleverne lære at begå sig i den aktiverende og strukturerede 
Cooperative Learningbaserede gruppearbejdsform, hvor opgaverne er uddelt og hvor rollefordelingen roterer, så alle 
lærer at styre diskussioner, tage noter, tage ansvar, lytte og opmuntre hinanden. 
 
 
Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 
 


