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Lærer:  

 

Bogsystem:  

 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Uge 33-41  Fandango: 

Skal vi kigge lidt i spejlet? 

- Prins Faisals ring af 

Bjarne Reuter 

- Tifanfaya af Henrik 

Nordbrandt 

Et hjem med gevær af 

Cato Thau – Jensen  

I denne periode er det målet, at eleverne får kendskab til og 

kan udtrykke sig om: 

Hovedpersoner og bipersoner. 

Fortælle om ydre og indre karakteristik. 

Kunne finde statiske og dynamiske personer. 

Kende til replikker i fiktion. 

Tale om showing og telling. 

Skelne mellem læsning på og mellem linjerne. 

Udfyldning af tomme pladser. 

Selvbiografi som genre. 

Tørresnoren som kompositionsmodel. 

Fagtekster om personer.  

 

Og blive i stand til at 

 

Forholde sig reflekteret til de personskildringer, de 

præsenteres for i fiktion. 

Skildre personer i fiktion og ikke-fiktion.  

 

 

Uge 41-46 Fandango: 

I faklernes skær – om miljø. 

- Dæmonernes 

hvisken af Josefine 

Ottesen  

- Løven, heksen og 

garderobeskabet af 

C.S. Lewis. 

I denne periode er det målet, at eleverne får kendskab til og 

kan udtrykke sig om: 

En teksts fysiske miljø. 

En teksts psykiske miljø. 

Fantasygenren og dens opdelinger. 

Fantasement -den magiske passage. 

Multimodalitet i elektroniske tekster. 
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- Himmelherren af 

Kenneth Bøgh 

Andersen.  

Computerspil. 

Computerspils overordnede genreinddeling. 

Forskellen på forskellige mediers fortællemåder, 

henholdsvis den tekstbaserede, filmens og 

computerspillets fortællemåder.  

Uge 46-50 Fandango:  

I et glimt trådte næsen frem 

– om komposition. 

 

- Troldtinden af Ida 

Jessen 

- Krageungen af 

Bodil Bredsdorff 

- Ansigtet af Louis 

Jensen  

- Nyhedsartikler  

- Casa Battlo 

 

I dette kapitel er det målet, at eleverne: 

Får kendskab til forskellen på historie og fortælling. 

Får kendskab til, kan genkende og benytte de 

kompositoriske begreber. 

-forudgreb 

- tilbageblik 

- flashback 

Kan følge referentkoblingen i forskellige tekster.  

Får kendskab til genren novelle. 

Benytter: 

- To-og flerkolonnenotater, stikord og tidslinje som 

læseforståelsesstrategi. 

- Fortællende og diskuterende teksttyper som 

resume, genfortælling og kommentar 

Læseteknikkerne nærlæsning, skimning og 

punktlæsning.   

1-4 Fandango:  

Vil du gerne være en stjerne 

super tjekket og moderne – 

om virkemidler 

- Rygsvømmer af 

Bente Bech 

- Skøjteløber af 

Bente Bech 

- Vinterbader af 

Thomas Balle 

- Jammerbugten af 

Pia Juul 

- Måne af Ken 

Denning 

I dette kapitel er det målet, at eleverne får kendskab til og 

kan udtrykke sig om:  

- homonymer 

- positive og negative ord 

- sammensatte ord og morfemer 

- rim – parrim, enderim og bogstavrim 

- rytme  

- remser 

beskrivende tillægsord.  
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- Sladder af Tina 

Schmidt 

- Marie alene om 

sommeren af Erik 

Skøtt Andersen 

- Nanna Nokkefår får 

nok af Marianne 

Iben Hansen og 

Hanne Bartholin 

- … Før han skal 

spise frokost med 

kongen og 

dronningen af 

Bente Olesen 

Nystrøm 

Axel elsker biler af   

Marianne Iben Hansen 

og Hanne Bartholin  

4-8 Fandango: 

Fårene står der endnu og 

glor – om fortællere og 

synsvinkler 

- Jens Vejmand af 

Jeppe Aakjær 

- Ole sad på en knold 

og sang af Jeppe 

Aakjær 

- I brøndens mørke 

af Annette Herzog  

- Fortællere i andre 

medier 

- Portræt af Dora 

Maar af Pablo 

Picasso 

Shake af Christina 

Hesselholdt 

I dette kapitel er det målet, at eleverne får kendskab til og 

kan udtrykke sig om: 

- ydre syn 

- indre syn  

- synsvinkler  

- skiftende synsvinkler  

- jegfortælleren ¨ 

- 3. personsfortælleren  

- det folkelige gennembrud  

- kortprosaen som genre 

den journalistiske genre, notits 

8-14 Fandango:  

Vokseværk er ikke rent pjat 

– om tema 

I dette kapitel er det målet at eleverne får kendskab til og 

kan udtrykke sig om forskellen på:  

- Hvad teksten handler om 
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- Boksedrengen af 

Tom Kristensen  

- Drengen der 

samlede på ord af 

Birgit 

Strandbygaard  

- En historie om 

vokseværk af Kim 

Fupz Aakeson 

 

- Hvad teksten drejer sig om 

- Kan forholde sig til teksternes tema  

- Lærer nye ord  

Og får kendskab til genrerne – historisk roman, den 

forklarende teksttype faktaboks, den diskuterende teksttype 

debatoplæg.  

15-16 Fandango: 

Op al den ting – om 

intertekstualitet  

- Op, al den ting som 

Gud har gjort af 

H.A. Brorson 

- En seks hundrede 

og fjerde gang af 

Louis Jensen 

- Op al den ting af 

Steffen Brandt 

- Anna og Engel af 

Anne Lilmoes 

En orm af Peter 

Mouritzen 

Det er målet, at eleverne i dette kapitel:  

- Får kendskab til og kan udtrykke sig om citatet 

som intertekstuelt virkemiddel  

- Lære nye ord 

- Får kendskab til genren salme 

Bruger sproget poetisk i lyriske genre. 

17-20 Fandango:  

Daddy is home, baby – om 

Bent Haller og hans 

forfatterskab 

- Knut og Køter af 

Bent Haller 

- Historien om 

Hønsepigen af Bent 

Haller 

- Ros til Asmus af 

Bent Haller 

Det er målet, at eleverne i dette kapitel:  

- Får et grundigt kendskab til Bent Haller 

- Kende til sproglige virkemidler 

Kende til showing og telling i personskildringer. 
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- Ønskebarnet af 

Bent Haller 

- Dem fra Osser af 

Bent Haller 

Haven af Bent Haller 

21-22 Fandango:  

Æblet og ormen – om film  

 

I dette kapitel er det målet, at eleverne lærer om 

tegnefilmen som udtryksform og uddyber deres kendskab 

til:  

- Perspektiv billedudsnit 

- Linjer 

- Lys og farver 

- Musik, lyd og replikker som virkemidler, der har 

betydning for tolkningen af en film 

Anvender berettermodellen som middel til afdækning 

af filmens spændingsopbygning.  

23-24 Fandango:  

Kan man klippe et 

kunstværk? – om Peter 

Callesen og hans kunst. 

- Hvid dagbog 

- Uigennemtrængelig

t slot 2  

- Cowboy  

- Himmel og helvede  

Alle af Peter Callesen.  

I dette kapitel er det målet, at eleverne: 

- Får kendskab til kunstneren Peter Callesen  

- Analysere fire af hans værker 

Lærer om de billedsproglige virkemidler, han benytter. 

 

- Udover bogsystemet Fandango skal klassen læse to romaner i løbet af året. 

- Eleverne skal lave en aflevering fra Tid til læseforståelse C hver anden uge.  

- Der vil være ugentlige lektier i Stavevejen 4.  

- Det forventes at eleverne læser minimum 20 minutter hver dag.                                                              

Planen er foreløbig og tilpasses efter elevernes behov og tidsforbrug. 

 


