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Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 
33 
Goddag og 
velkommen i 5.klasse 
 

   

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 
Roman 

Læs romaner 
 

Troldtinden af Ida Jessen 
 
 

Jeg skal kunne læse, forstå og vurdere skønlitteratur. 
Jeg skal kunne undersøge betydningen af nye ord 
Jeg skal kunne bruge tankekort til at få overblik over 
en tekst  
Jeg skal have viden om, hvad der er særligt ved 
skønlitteratur 

42 Efterårsferie   

43 
Nyhedsartikel  

Den journalistiske genre 
nyhedsartikel. 
 
Frederiksborg Amts Avis: 
600 millioner mennesker 
mangler akut vand i 
Indien 
Politiken: 12 
fodbolddrenge spærret 
inde i bjerghule og 
Teenagedrenge fundet i 
live efter stor eftersøgning 

Jeg skal kunne læse, forstå og vurdere faglitteratur. 
Jeg skal kunne undersøge betydningen af nye ord 
Jeg skal kunne bruge forskellige læsestrategier og 
vide, hvordan jeg bliver en god læser.  
 

 

44-46 
Stof til eftertanke 

d’dansk: 
Om forældre, Lille Trik 
og Den som kun – (Piet 

Jeg skal kunne læse, analysere og skrive digte og 
bruge digtgenrens virkemidler. Jeg skal kunne 
begrunde min mening om et digt og præsentere for 
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Hein) 
Kamilla har penge og Lad 
pokker ta kanonerne 
(Halfdan Rasmussen) 
Drømmespor (Eske K. 
Mathiesen 
Månelys (Anette Tranæs) 
En fantastisk udsigt (Laus 
Strandby) 
Delfin (Hanne M. 
Svendsen) 
Forårshimlen (Johannes 
Jørgensen) 
Året har 16 måneder 
(Henrik Nordbrandt) 
Tiden og storken (Benny 
Andersen) 

klassen. 
Jeg skal kunne forberede en præsentation af et digt 
Jeg skal kunne skrive et digt og bruge de virkemidler, 
jeg kender 
Jeg skal kunne sætte ord på mine tanker og meninger 
om en tekst 

47-51 
I det blå  
 
 
 
Grafisk roman: Pssst! 
Af Anette Herzog d. 
30/11 

d’ dansk: 
103 og Klaveret (Louis 
Jensen) 
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   

1-6 
Grafisk roman: 
Hjertestorm af Anette 
Herzog d. 9/1 
 

 
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 

7 Vinterferie   
8-10 
Skriftlig fremstilling 
 

Fagtekster fanger – mere 
om teksttyper 

Jeg skal kunne formulere en sammenhængende tekst 
med en tydelig tekststruktur 

11-15 
Hvad tænker du nu? 
Mundtlig fremstilling 

d’dansk: 
Venus og Bison (Bent 
Haller) 
Større dybder (Søren 
Jessen) 

Jeg skal kunne analysere og fortolke en tekst. Jeg skal 
kunne udtrykke tanker i forskellige genrer. 
Jeg skal kunne lave indre og ydre personkarakteristik 
Jeg skal kunne leve mig ind i hovedpersonerne og 
udtrykke mine tanker i billeder, breve og dagbog  
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Umenneskelig fristelse 
Godt gammelt husråd 

Jeg skal kunne undersøge en tekst i dybden og forstå, 
hvad den drejer sig om 
Jeg skal kunne bruge mit kropssprog og stemme i en 
præsentation 

16 Påskeferie   
17- 21 
Det minder mig om 
 
 
 
V af Cecilie Eken d. 
1/3 
Valravnen af Cecilie 
Eken d. 1/3 

d’dansk: 
Prinessen der elskede støj 
(Naja Marie Aidt) 
En rap – Klods Hans 
Heksens briller (Kenneth 
Bøgh Andersen) 
Kong Hvidstens krone 
(Cecilie Eken) 
Forfatterportræt – Cecilie 
Eken 

Jeg skal kunne sammenligne tekster, digte videre og 
omskrive fra en genre til en anden. 
Jeg skal kunne bruge en handlingslinje til at få styr på 
teksten og forstå tekstens opbygning 
Jeg skal kunne vise min forståelse ved at digte med på 
teksten  
Jeg skal kunne omskrive en del af et eventyr til en 
tegneserie 
Jeg skal kunne sammenligne tekster og kende 
begrebet intertekstualitet 
Jeg skal kunne lave en udstilling og kunne fremlægge 

22-24 
I fattigdommens dage 
 
 
Hungerbarnet af Cecil 
Bødker d. 3/5 

d’dansk: 
Den lille pige med 
svovlstikkerne 
(H.C.Andersen) 
Hvordan var det at gå i 
skole? 
De ti bud 
I østen stiger solen op og 
Nu tite til hinanden (B.S. 
Ingemann) 
Tudemarie (Maria 
Andersen) 
Børns arbejde 
Øretævens vej (Gerd 
Rindel) 

Jeg skal kunne læse på og mellem linjerne og bruge 
læseforståelsesstrategier til at vise, at handlingen 
foregår i en anden tid. Jeg skal kunne skrive en 
informerende fagtekst og anmelde en historisk roman. 
Jeg skal kunne kende forskel på skønlitteratur og 
faglitteratur 
Jeg skal kunne bruge læseforståelsesstrategierne 
kolonneskema og Venn-diagram 
Jeg skal kunne finde de steder i en tekst, der viser, at 
den foregår i en anden tid 
Jeg skal kunne skrive en anmeldelse af en tekst 

Repetion og årsprøver   

 
Vi skal også arbejde med retskrivning, tegnsætning og grammatik. Bibliotekstime hver 14. dag.  
Faste lektier onsdag: Diktater i ulige uger/læseforståelse i lige uger. 
20 minutters frilæsning hver dag – også i weekender og ferier. 
 
Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 
 


