
 

Dansk 5. kl. årsplan  
 

Da jeg dette år har overtaget klasselærerfunktionen i 5. klasse, jeg set frem til at lave denne 

årsplan. Vores primære grundbog kommer til at være ”Over sø og land” Der vil vi gennemgå 

emner såsom Dagbog, Sagatid, Norden og Fortællingsdigte. Derudover har jeg valgt at prioritere 

læsning af værker vi skal bl.a. læse Kaskelothvalernes Sang og Ronja Røverdatter. Derudover skal 

vi arbejde med Ole Lund Kirkegaards forfatterskab. Mht. elevernes skriftlige arbejde, vil vi løbende 

skrive små ”stile” ift. det enkelte forløb. Desto længere vi kommer ind i skoleåret vil 5. kl. blive 

introduceret for mere genrebestemte opgaver. 5. kl. har stadig differentieret skriftlige bøger, som 

de arbejder i – det system har jeg valgt at beholde. Vi arbejder i de skriftlige bøger ugentligt.  

 

Uge  Emne  Mål  Evt. bemærkninger 

34-37 Emnet er sagatid. 5.kl 
kommer til at arbejde med 
emnet i deres læsebog ”Tid 
Til Dansk”  
 
Fokus bliver det danske 
sprogs udvikling samt 
multimodale tekster.  
 
Forløbet bliver afsluttet 
med, at vi ser Peter 
Madsens 
”Valhalla”Kaskelothvalernes 
sang   

At eleverne får 
kendskab til og kan 
udtrykke sig om:  
 
Sagaer og tegneserier 
som genre, at læse 
med fordobling. 
Overveje hvordan 
forskellige modaliteter 
hænger sammen  

Da jeg overtager 
klasselærerfunktionen i 
5. kl., vil jeg bruge 
noget tid på at få nogle 
strukturer på plads, og 
sikre at klassen går et 
godt skoleår i møde.  
 
Vi har også besluttet at 
lave en ST-prøve på 5. 
klasse, da vi gerne vil 
se, hvor de befinder sig 
fagligt efter et halvt år 
med nødundervisning.    

38-41 Emnet er Ole Lund 
Kirkegaard og hans 
forfatterskab. Vi skal 
arbejde med mange af hans 
historier fra lærermidlet 
”Ole Lund Kirkegaard – og 
alle de andre rødder”  

At eleverne får 
kendskab til og kan 
udtrykke sig om:  
 
Meddigtning, 
personkarakteristik, 
forfatterens liv, 
genrebegrebet 
fortæller samt de 
illustrationer der er i 
bogen.  

 

Uge 42  Efterårsferie    

Uge 43-47  Ronja Røverdatter Eleven kan læse og 
forholde sig til tekster i 

Bøgerne er bestilt i 
fysisk form. Derudover 



faglige og offentlige 
sammenhænge. 
 

er bogen også 
tilgængelig som lydbog  

48-51  Læsning af en roman… 
mere info følger  Emnet er 
dagbog med udgangspunkt 
i Anne Franks dagbog. 
Eleverne skal opnå et 
kendskab til genren 
gennem en læsning af flere 
dagsbogsuddrag 
 
Vi afslutter forløbet med at 
skrive vores egen dagbog. 

Eleverne kan planlægge 
deres skrivning, 
eleverne kan anvende 
genretræk i deres 
skrivning og eleverne 
kan give og modtage 
respons. 

 

Uge 52-01  Juleferie   

Uge 2-5  Emne  
Hilsen fra vores venner i 
norden. Vi arbejder med 
nordisk sprog og forfattere 
fra norden.  

At eleverne får 
kendskab til og kan 
udtrykke sig om:  
  
Almene temaer 
gennem en 
undersøgelse af 
litteratur  

 

Uge 6-9 Uhyggen breder sig –  At eleverne kan 
beskrive en uhyggelig 
teksts stemning.  
 
At eleverne kan 
undersøge, hvordan 
forskellige virkemidler 
kan skabe en teksts 
stemning.  
 
At eleverne ved, 
hvordan forskellige 
modaliteter bruger 
forskellige virkemidler.  
 
At eleverne kender 
typiske genretræk for 
gysergenren.  
 

forløb fra Gyldendal 

Uge 10-12 Læsning af 
Kaskelothvalernes sang  

At eleverne får 
kendskab til og kan 
udtrykke sig om:  
 
Sagaer og tegneserier 
som genre, at læse 
med fordobling. 

 

https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/fortolkning/temaer/uhyggen-breder-sig


 

Med ønske om et lærerigt skoleår  

Jakob Jakobsen  

 

Overveje hvordan 
forskellige modaliteter 
hænger sammen 

Uge 13-14 Påskeferie    

Uge 15-18 Fortællingsdigte  Eleverne kan læse og 
forholde sig til tekster i 
faglige og offentlige 
sammenhænge. 
 
Eleverne kan udtrykke 
sig i skrift, tale, lyd og 
billede i formelle 
situationer. 

 

Uge 19-22 Læsning af romanen: 
Vildnis og Tropehjelm  

  

23-24  Bufferuger ellers vil vi gå i 
gang med emnet faglig 
læsning  

Eleverne kan bruge en 
bogs for- og bagside til 
at finde ud af, hvad 
den handler om. 

Eleverne kan bruge 
kapitlernes overskrifter 
til at forberede dig på 
det, du skal læse. 

 Eleverne ved, 
hvordan du finder de 
oplysninger, du skal 
bruge i en tekst. 

 Eleverne ved, 
hvordan du kan forstå 
og forklare udtryk, vi tit 
bruger. 

 

Forløb fra Gyldendal 

Uge 25 og frem Sommerferie    

https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/laesning/fagliglaesning/faglig-laesning-1

