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Lærer: Malene Kaalund 

 

Bogsystem: Forskellige udvalgte tekster og fagbøger fra CFU  

 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

33 

 

Velkommen til 5. Bertel 

Thorvaldsen 

 

34-36 

Hvad tænker du? 

d’ dansk: En skruptosset far 

(Bent Haller) Klaverdamens 

hemmelighed (Louis 

Jensen) Det røde hjerte 

(Nils Hartman)  

 

 

Jeg skal kunne bruge forskellige læsestrategier og vide, 

hvordan jeg bliver en god læser.  

Jeg skal kunne analysere og fortolke noveller og vide, hvad 

der kendetegner novellegenren.  

Jeg skal kunne skrive et blogindlæg og begrunde min 

mening. 

 Jeg skal kunne bruge berettermodellen  

Jeg skal kunne forklare begrebet flashback . 
Jeg skal kunne finde sproglige virkemidler i en tekst. 
Jeg skal kunne forklare forskelle på fantastiske og 

realistiske fortællinger.  

37-41 

Værklæsning 

Grafisk roman:  

Hjertestorm af Anette 

Herzog  

 

Jeg skal kunne læse multimodale tekster med henblik på 

oplevelse og forståelse  

Jeg skal have viden om, hvad der er særligt ved 

skønlitteratur  

Jeg skal kunne sætte ord på mine tanker og meninger om en 

tekst  

42 Efterårsferie   

43-48 HAPS 2 Eleverne skal lære teksttyperne instruerende, forklarende og 

argumenterende at kende. 

48-51 

I det blå 

d’ dansk: 103 og Klaveret 

(LouisJensen) 

Billedarbejde Bølgerne er 

helt alene (Hanne Kvist) 

Jeg skal kunne undersøge tekster og billeder og give udtryk 

for ydre og indre billeder.  

Jeg skal kunne give udtryk for mine egne indre billeder  

Jeg skal kunne skrive undrespørgsmål til en tekst Jeg skal 

kunne skrive en tekst om til en anden genre Jeg skal kunne 

argumentere for min mening om forskellige billeder 

52-1 Juleferie    

2-6 

Skriftlig fremstilling  

Fagtekster fanger – mere om 

teksttyper   

Eleverne skal kunne formulere en sammenhængende tekst 

med en tydelig tekststruktur 

7 Vinterferie   

 8-12 

Lyrik 

Læs digte med CL Eleverne skal kunne læse, analysere og skrive digte og 

bruge digtgenrens virkemidler.  

Eleverne skal kunne begrunde min mening om et digt og 

præsentere for klassen. 

Eleverne skal kunne forberede en præsentation af et digt. 

Eleverne skal kunne skrive et digt og bruge de virkemidler, 

jeg kender. 
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Eleverne skal kunne sætte ord på mine tanker og meninger 

om en tekst. 

13-15 

Værklæsning 

Billedbog: 

Den lange vandring 

Eleverne skal kunne analysere og fortolke en billedbog. 

Eleverne skal kunne undersøge billedernes betydning for 

tekstens fortælling. 

Eleverne skal kunne finde og forstå symboler. 

Eleverne skal kunne skabe et overblik over kompositionen 

ved at notere i en læseguide. 

16 

Påskeferie 

  

17-19 

Forfatterskabslæsning 

Bent Haller At få kendskab til en af Danmarks største og mest 

produktive børnebogsforfattere og hans skrivestil. 

Eleverne skal kunne anvende de litterære begreber, de er 

blevet undervist i løbet af året: Personer, miljø, 

komposition, virkemidler, fortællere og synsvinkler, tema 

og intertekstualitet. 

20-23 

Værklæsning 

Roman: 

Hest Hest Tiger Tiger 

Eleverne skal kunne følge en hovedperson og give udtryk 

for dennes udvikling.  

Eleverne skal kunne spionere på billedsprog i en tekst og 

give udtryk for sprogbilledernes betydning for læserens 

oplevelse af tekstens indhold.  

Eleverne skal kunne give udtryk for, hvordan et fiktivt 

univers i romanform kan perspektiveres til virkelighedens 

verden. 

24-26 

Repetition og årsprøver 

  

 

Med forbehold for ændringer.  

Grundlaget for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af dansk i 5. klasse er de færdigheds- og vidensmål, der er 

beskrevet i ”Nye Forenklede Fælles Mål – Dansk”. 

De kan læses i sin helhed på: www.uvm.dk 

Sideløbende med årsplanen arbejder vi med retskrivning, tegnsætning og grammatik i Stavevejen, på Gyldendals 

Webprøver og Grammatip.com 

Bibliotekstime hver 14. Dag i ulige uger. 

Fast lektie 20 minutters læsning hver dag – også i weekender og ferier.  

 

 

 


