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Lærer:	MKJ	
 
Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 
34-36 ”Ustyrlig uhygge – Mærker” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hovedværk: ”Fangen på 
Djævleøen” 

Eleverne skal: 
• Fordybe sig i et tema ved at læse, skrive og tale 

om det 
• Analysere og fortolke litteratur 
• Læse med makke 
• Læse langsomt 
• Holde elevatortale 
• Lave en booktrailer 
• Diskutere i dobbeltcirkler 

 
• Kenskab til den historiske roam som genre 
• Indblik i et Danmark i en tid, hvor de love og 

goder, som vi nyder godt af i dag, ikk var indført 
• Høre om Dr. Dampe som var en af Dannmarks 

første demokratiforkæmpere 
37-38 
 

Bornholmuge Forberede sig på turen fagligt og praktisk 

39 Lejrtur til Bornholm  

40-41 Vi arbejder med vores 
oplevelser fra turen og nye 
viden om Bornholm 

• Lave en præsentation 
• Bruge sin præsentation i en mundtlig 

fremlæggelse 
• Udarbejde multimodale tekster 

42 Eferårsferie  

43-48 Et møde med Jesper Wung 
Sung 

 

Eleverne skal læse: ”Lillefingeren” , ”Catwalk”, 
”Hovedet”, ”Sidste dag” og ”Lynkineser” 
• Kendskab til tekster skrevet af  Jesper Wung Sung 

og lære hans skrivestil at kende 
• gode læseoplevelser 

49-51 Nabosprog Eleverne skal: 
• Kende nogle af de mest almindelige svenske og 
norske ord 
• Kende nogle forskelle og ligheder mellem dansk og 
de to andre nordiske sprog 
• Vide noget om Sverige og Norges geografi, historie, 
forfattere mv. 

52-1 Juleferie  

2-6 ”Læs genrer med CL – 
noveller” 

• Læse og analysere noveller 
• Arbejde i CL grupper 
• Selv producere 
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8-12 Hovedværk: 

”Lakridsmanden” af Louis 
Jensen 

• Fokus på læsning og fordybelse 
• Prøve kræfter med en interaktiv fortælling 

13-15 ”Fagtekster fanger” 
 

• Eleverne skal arbejde med læseformål og 
læsestrategier inden for berettende, 
argumenterende, informerende og 
instruerende teksttyper. 

• De skal undersøge og forholde sig til indhold, 
sprog og form, og de skal selv producere 
tekster. 

16 Påskeferie  

17-19 Nabotekster • Kan forstå og udtale enkle sætninger på svensk og 
norsk. 

• Kender enkelte norske og svenske folkeeventyr. 
• Ved hvad du skal gøre, hvis du vil finde ud af, 

hvad et svensk eller norsk ord betyder. 
20-24 ”Læs genrer med CL – 

kortprosa” 
• Kendskab til genren 
• Læse og analysere kortprosa 
• Arbejde i CL grupper 

25-26 Repetion og årsprøver  

Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 
Sideløbende arbejder vi med læsning, stavning og grammatik, ugentlige diktater og skriftlig fremstilling. 
 


