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Lærer: LK 

 

Bogsystem: Pegasus, Grammatip, D’dansk læseforståelse, Skrivevejen, Fagtekster fanger. 

 

Tid og fagligt 

område 

Aktivitet Læringsmål 

Uge 33-37 Dagbogsgenren 

 

Samarbejde 

 

Nyt arbejdsredskab, 

computeren  

Romanlæsning: 

”Fangen på 

Djævleøen” 

Lejrskole 

 

Grammatip 

Teksttypen berettende tekster repeteres. 

 

Planlægningsforløb til lejrskole. 

 

Eleverne skal kunne sende mails, bruge elevintra til at sende beskeder, lægge 

lektier op og tjekke lektier. 

 

Genretræk ved den historiske roman. 

 

 

(Se også historie og geografi) Indgå i konstuktive relationer. Lære om 

landsdelen, sprog/dialekt. 

Udsagnsords endelser repeteres. 

 

Uge 38-41 Læsebog, kapitlet 

Vovehalse med 

tilhørende analyse 

og opgaveløsning. 

Tests 

Diktater, grammatik 

og læseforståelse. 

Styrke ordkendskab, anvende synonymer, øve anvendelse af on-line 

opslagsværker, kende kronologi og genretræk. Lære at benytte tidlinje. 

Repetere og anvende teksttyperne; beskrivende, forklarende, instruerende og 

argumenterende. 

Øge kendskabet til de litterære virkemidler; sammnligning og besjæling. 

Uge 43-46 Læsebog, kapitlet 

Krig med 

tilhørende analyse 

og opgaveløsning. 

Diktater, grammatik 

og læseforståelse. 

 

Aktivering af forforståelse og baggrundsviden om verdenskrigene. Kunne 

anvende historisk tidsline = begivenheder overfor tankekort = kerne (tema i 

teksten). Lære at anvende to-kolonne-notat. 

Lære om den informerende fagtekst og dens komposition. Afprøve 

paneldiskussion, fokusere på udtryk og talemåder, dramatisere. 

Arbejde med litterære træk; personkarakteristik (nærlæsningsteknink), 

komposition (sprog, afsender, modtager, fortællerforhold), appelformerne etos, 

patos og logos. 

Uge 47-51 Læsebog, kapitlet 

Fred med 

tilhørende analyse 

og opgaveløsning 

Diktater, grammatik 

og læseforståelse. 

Læseuge.´Nationale 

tests. 

Arbejde med billedanalyse, resume og referat. Lære at finde modsætninger i 

tekster – og hvordan disse påvirker teksten. 

Repetere og eksemplificere tekstkompositions elementer; anslag, in medias res, 

point of no return samt forskellen på motiv (det, teksten handler om/det vi kan 

se) og tema (det, teksten drejer sig om/budskab). 

Uge 1-6 Læsebog, kapitlet 

Store gys med 

tilhørende analyse 

og opgaveløsning 

Udvide ordkendskab. Træne i at anvende berettermodellen (anslag, 

præsentation, uddybning, point of no return, konfliktoptrapning, klimaks og 

udtoning). 

Øge opmærksomhed på associationer ved tekstlæsning – og begynde at bruge 

dette perspektiv.  
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Diktater, grammatik 

og læseforståelse. 

Anmeldelse. Nordisk litteratur. 

Uge 8-14 Læsebog, kapitlet 

Kun for sjov med 

tilhørende analyse 

og opgaveløsning 

Diktater, grammatik 

og læseforståelse. 

Læseuge 

Lære om, hvad humor betyder som kommunikationsform. 

Repetere fortællerrolle og synsvinkel. 

Øge indsigt gennem meddigtning og dramatisering. 

Prøve at skrive tekster med fokus på samspillet mellem situation, personer og 

sprog. 

Uge 16-21 Læsebog, kapitlet 

Selvfortællinger 

med tilhørende 

analyse og 

opgaveløsning 

Diktater og 

grammatik. 

Lære om anvendelse af sin egen forforståelse – inden læsning – hvad får man 

ud af at iagttage overskrifter, illustrationer mv. 

Lære om, hvilke læsestrategier, der skal anvendes ved læsning af forskellige 

teksttyper (nærlæsning, skimning mv.) 

Repetere træk ved fiktions- og faktatekster. 

Uge 22-25 Læsebog, kapitlet 

Fremtiden med 

tilhørende analyse 

og opgaveløsning. 

Diktater og 

grammatik. 

Eleverne introduceres til sciencefictiongenren og lærer om typiske træk. 

Der skal arbejdes med komposition gennem anvendelse af berettermodellen, 

fortæller og synsvinkel. 

Lære at anvende stikord mens man læser. 

 

 

Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 

 


