
 

 

 
 

Årsplan dansk 5.-6. klasse 2017/18 
 
I danskfaget på 5.-6. årgang har vi i undervisningen fokus på følgende kompetenceområder jf. 
Fælles Mål for dansk: 
 

- Læsning: Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge. 
- Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer. 
- Fortolkning: Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af 

litteratur og andre æstetiske tekster. 
- Kommunikation: Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i 

overskuelige formelle og sociale situationer. 
 
Derudover inddrager vi dansk litteraturs kanon, og i 5.-6. klasse har vi i år særligt fokus på 
Martin Andersen Nexø. 
 
Herunder følger en plan for danskundervisningen i 5.-6. klasse for skoleåret 2017/18: 
 

Uge  Emne 

33  Intro til retskrivnings- og læseprøver på danskfaget.dk 

34-37  Gys og gru - fokus på gysergenren: 
- Genretræk 
- Berettermodellen 
- Procesorienteret skrivning 

38-39  Grammatikkursus: Tegnsætning 

40  Naturfaglig projektuge 

43-46  Værklæsning:  
- Et mærkeligt skib af Anita Krumbach 
- Fokus på sproglige billeder og læsning mellem linjerne 

47-48  Grammatikkursus: Ordklasser 

49-51  Juleforestilling og juleafslutning 

1-2  Humanistisk projektuge: De ændrede verden 

3-6  Tema om krig og fred - belyst gennem forskellige genrer: 
- Dagbøger, artikler, digte, noveller, fagtekster og film  
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8-9  Staveregler 

9-12  Kanon - Martin Andersen Nexø: 
- Pelle Erobreren 
- Ditte Menneskebarn 

14-15  Læsekursus - metoder, strategier og hastighed 

16-20  Skagensmalerne: 
- Billedanalyse 
- Fagtekster 
- Egne produktioner og præsentationer 

21-24  Nabosprog: 
- Norske og svenske folkeeventyr 
- Genretræk 
- Aktantmodellen 

25  Oprydning og afslutning 
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