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Lærer: NH 

 

Bogsystem: Pegasus 

 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Uge 33-34-35 

 

”Fangen på Djævleøen” 

af Annemette Sørensen. 

Historisk roman 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uge 33-34: 

Pegasus-tema: Der er et 

yndigt land/ Danmark 

 

 

 

 

 

Uge 35 

Forberedelse til 

Bornholm 

 

Uge 36: 

Bornholm lejrskole 

 

  

 

Vi læser romanen som optakt til 

lejrskolen til Bornholm. 

Analysepunkterne vil bl. a. være 

paratekst, genretræk, miljø og sted, 

personer og sprog 

 

 

 

 

 

 

Præsentation af nyt læsebogssystem: 

Pegasus. Pegasus er symbolet på 

digterkraft og inspiration. Systemet 

bringer os gennem tiden og litteraturen 

og giver gode læseoplevelser. 

Nærlæsning, litterære virkemidler, rim, 

billedanalyse, oplæsning, 

sammenligninger, form & indhold 

 

Eleverne skal:  

- Eleverne skal lære at identificere 

tekstens forskellige grafiske, skriftlige 

og billedlige elementer og redegøre for 

sammenhængen imellem dem 

- få kendskab til den historiske roman 

som genre  

- få indblik i et Danmark i en tid, hvor de 

love og goder, som vi nyder godt af i 

dag, ikke var indført  

- høre om Dr. Dampe, som var en af 

Dannmarks første demokrati-

forkæmpere  

 

Eleverne skal 

- fortolke og undersøge ældre såvel som 

nye tekster 

- skal lære at danne sig forestillinger om 

tekstens univers 

- lære at forstå tekster i lyset af den 

samtid, de er skrevet i og i forhold til 

den forfatter, som har formuleret 

teksten. 

 

 

 

 

Uge 37-38-39-40-41 

”Prins Faisals ring” af 

Bjarne Reuter. 

Dannelsesroman/eventyr

fiktion 

 

Uge 37-38-39: 

Pegasus-tema: 

Vovehalse/At overskride 

grænser 

 

 

 

Åbning af teksten i fællesskab, læsning 

i klassen og hjemme. Litteraturarbejde 

individuelt og i mindre grupper 

 

 

 

 

Undersøgende aktiviteter med fokus på 

fagtekster og teksttyper, brug af 

tidslinjer, virkemidler, skriv selv 

 

 

 

Eleverne skal 
- læse en roman i et klassefællesskab 

- styrke læselysten 

 

 

 

 

Eleverne skal 

- Eleverne skal lære om de mest 

almindelige tekststrukturer, og de skal 

lære at anvende grafiske modeller som 

redskab til at skabe sig overblik over 

teksten 

- styrke sine læsekompetencer 
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Uge 40-41: 

LOOP læsning/Sociale 

medier 

 

 

 

 

Onsdag d. 2. oktober: 

Sigurd fortæller om de 

græske guder, Østre 

Gasværk klokken 10.00 

(tværfagligt med 

kristendom og 

billedkunst) 

 

 

 

Egne erfaringer og diskussion 

omhandlende sociale medier, 

undersøgelse af muligheder og 

faldgruber. Refleksions- og 

argumentationsøvelser i grupper og 

samlet. 

 

Teatertur 

 

 

Eleverne skal 

- reflektere, debattere og tage stilling til 

faldgruber og muligheder ved sociale 

medier 

 

 

 

 

Eleven skal 

- have fælles oplevelse af det talte ord 

   

 

Uge 43-44-45 

Pegasus-tema: 

Selvfortællinger/ 

Mellem fiktion og 

virkelighed 

 

Uge 44-45-46 

”Tavs” af Camilla 

Hübbe. Billedroman 

 

 

 

Tirsdag d. 3. december:  

”Et juleeventyr”, 

Nørrebro Teater klokken 

18.00 

 

 

 

Genrekendskab, selvportrætter, skrive 

digte, tekstanalyser 

 

 

 

 

Div. opgaver til multimodal læsning, 

fordybelse i intertekstuelle referencer 

(verbale og visuelle) og meddigtning 

 

 

 

Teatertur 

 

Eleven skal 

- kende til genren 

- lære at arbejde medskabende, og de skal 

kunne sammenfatte deres undersøgelse 

af teksten 

 

 

Eleven skal 

- lære at læse og fortolke en multimodal 

tekst 

- Eleverne skal lære at identificere 

tekstens forskellige grafiske, skriftlige 

og billedlige elementer og redegøre for 

sammenhængen imellem dem 

 

 

Uge 46-47-48 

Pegasus-tema: Store gys/ 

Det onde 

 

 

Uge 47-48-49-50 

”Wildsvin” af Bent 

Haller 

 

 

Komposition og berettermodel, 

skrivning med sanserne, møde med de 

nordiske sprog (norsk) 

 

Læsning af Bent Hallers fantasy-roman, 

hvor vi møder grønlandske Paw og 

mødet med den talende gris 

 

Eleverne skal 

- arbejde tematisk i forskellige genrer 

- stifte bekendtskab med et nordisk sprog 

 

 

Eleverne skal 

- i fælleskab få en god læseoplevelse og 

stifte bekendtskab Bent Haller og hans 

univers 
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Uge 2-3 

Fagtekster fanger: 

Teksttyper 

 

 

 

Uge 3-6 

”Veronica lyder som 

harmonika” af Rebecca 

Bach-Lauritsen & Stian 

Hole. Roman 

 

 

Uge 4-5 

LOOP læsning/sociale 

medier 

Læsning 

 

 

 

 

Vi arbejder videre med bogen og 

bygger på kendskabet til de mange 

teksttyper 

 

 

 

Vi læser og arbejder med denne 

smukke fortælling. Analyse af sprog 

personkarakteristik og illustrationer 

 

 

 

 

Vi fortsætter arbejdet med at læse 

hverdagstekster, fagtekster og æstetiske 

tekster i flere modaliteter og 

medieformer, der afspejler samfundets 

og teknologiens udvikling 

 

Eleverne skal  

- fokusere på at udarbejde forskellige 

typer tekster 

- fokuserer på at kunne foretage korrektur 

på tegnsætning og stavning 

 

Eleverne skal 

- med fokus på oplevelse og indlecvelse 

læse på, mellem og bag linjerne og 

udtrykke en teksts stemning 

 

 

 

Eleverne skal 

- læse og forholde sig til tekster i faglige 

og offentlige sammenhænge 

- opleve, at læsning altid skal kunne 

bruges til noget, og at værdien af at 

være en god læser skal kunne mærkes 

 

Onsdag d. 26. Februar: 

”I kill giants”, 

Cinemateket klokken 

9.30 

 

 

Uge 9-10-11-12 

”Drengen i den stribede 

pyjamas” af John Boyne 

Historisk roman 

 

Pegasus-tema: Krig/ 

Fjenskab 

 

Vi ser danske Anders Walters 

amerikanske film om Barbara og 

hendes fantasiverden. Bygger på 

tegneserien af samme navn 

 

 

Vi følger ni-årige tyske Bruno og hans 

oplevelser under 2. Verdenskrig. 

Litteraturarbejde med fokus på det 

historiske og tidsbilledet 

 

Nærlæsning, før-under-efter 

læsningsopgaver, personkarakteristik, 

meddigtning, dagbogsgenre 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverne skal 

- læse en historisk roman i fællesskab 

- kunne gøre rede for romanens temaer 

 

 

Eleverne skal 

- lære at arbejde medskabende, og de skal 

kunne sammenfatte deres undersøgelse 

af teksten 

- lære at læse indhold og budskab ind i 

tekster, som ikke direkte står på linjerne 

- udarbejde forskellige typer tekster 

 

Uge 13-14 + 16: 

Pegasus-tema: 

Fred/Glæde 

 

 

Læsestrategier fx stikord, mindmap, 

undrespørgsmål, resumé, anslag og in 

medias res, point of no return 

 

Eleverne skal 

- lære at arbejde medskabende, og de skal 

kunne sammenfatte deres undersøgelse 

af teksten 
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- lære at læse indhold og budskab ind i 

tekster, som ikke direkte står på linjerne 

              udarbejde forskellige typer tekster 

Uge 17 

Fagtekster 

fanger/teksttyper 

 

 

Uge 18-19-20 

”Ternet ninja” af Anders 

Matthesen.  

 

Vi arbejder videre med bogen og 

bygger på kendskabet til de mange 

teksttyper 

 

Vi bruger portalen  

www.dansk.gyldendal.dk. Opgaverne 

har fokus på fortæller, personer, 

sproglige virkemidler, handling og 

komposition, intertekstualitet og 

multimodalitet 

Vi ser evt. filmatiseringen 

 

Eleverne skal  

- fokusere på at udarbejde forskellige 

typer tekster 

- fokuserer på at kunne foretage korrektur 

på tegnsætning og stavning 

Eleverne skal 

- lære at analysere en multimodal roman 

- lære nye litteraturfaglige begreber der 

knytter sig til genren 

 

Uge 21-22-23 

Pegasus-tema: Kun for 

sjov/ humor 

 

 

Diskussion, stop-op og tænk, 

situation/sprog/personer-opgaver, 

videredigtning, tidslinje, tegneserie, 

mundtlig fortælling 

 

Eleven skal 

- iagttage tekststrukturer og genretræk og 

reproducere dem i egne tekster 

- undersøge, systematisere, strukturere og 

vurdere indholdet i teksterne 

Uge 24-25-26 

Pegasus-tema: 

Fremtiden/ science 

fiction 

 

Genrekendskab, begreberne 

dystopi/utopi, 

billedbeskrivelse/analyse, 

videredigtning, argumentation, ”den 

varme stol”, skriv selv i dagbogsgenren 

 

 

Eleven skal 

- udvikle et fagsprog, så de kan udtrykke 

sig om egen læreproces ved fx at sætte 

ord på brugen af læseforståelses-

strategier, skrivestrategier og 

analyseredskaber til fortolkning og 

kommunikation 

 

 

Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 

 

 

http://www.dansk.gyldendal.dk/

