
Årsplan dansk 6-7 klasse  

 
Jeg har set frem til at lave denne årsplan, da jeg har overtaget klasselærerfunktionen i 6.-7. klasse 

og dansk er et fag der fylder meget. Jeg har valgt at prioritere værklæsning dette år. Vi skal bl.a. 

læse Soldater græder ikke, Coraline, 2 kroner og 25 øre og Ternet Ninja. Vi har ikke nogen fysisk 

grundbog i 6.-7., derfor vil værkerne blive bestilt hjem fra CFU ellers er størstedelen af forløbene 

fra Gyldendals fagportal. Eleverne er i forvejen bekendt med at skrive genrebestemt. I år vil den 

første større skriftlige opgave være en novelle. Sidste år have eleverne differentieret skriftlige 

bøger, jeg har valgt at holde fast i dette.  

 

Uge  Emne  Mål  Evt. 
bemærknin
ger  

34-37 Novelleforløb   
Forløb fra 
Gyldendal  
 
 

Du kan beskrive, hvad der kendetegner en novelle og 
bruge denne viden i forhold til forskellige noveller. 

Du kender en novelles opbygning, miljø, personer, 
sprog og tematik. 

Du kan finde og fortolke en novelles centrale konflikt, 
begivenhed eller vendepunkt. 

Du kan anvende oplæsning, medskrivning og 
dramatiske øvelser som vej til forståelse og 
fortolkning. 

 

Eleverne har 
hver især 
deres egne 
skriftlige 
bøger, der 
er tilpasset 
til deres 
niveau.  
 
Vi har også 
besluttet at 
lave en ST-
prøve på 6.-
7. klasse, da 
vi gerne vil 
se, hvor de 
befinder sig 
fagligt efter 
et halvt år 
med 
nødundervis
ning.    

38-41 Soldater  
græder ikke 

Du kender metoder til fortolkning af en nyere dansk 
ungdomsroman.  

 

https://dansk.gyldendal.dk/forloeb/genrer/noveller/kapitler/2-indledning
https://dansk.gyldendal.dk/forloeb/genrer/noveller/kapitler/2-indledning


Du kan forholde dig analytisk og reflekterende med 
særligt fokus på personkarakteristik, 
personrelationer, miljø og sprog. 

Du kan finde referencer og tænke over deres 
betydning. 

Du kan perspektivere romanens indhold til vores 
samfund i dag. 

 

Uge 
42 

Efterårsferie   

43-44  Faglig læsning  
Gyldendal  

Mål 

• Du ved, at billeder kan fortælle en del af 

en historie. 

• Du ved, hvordan du kan lære at forstå og 

forklare gamle ord. 

• Du kan stille spørgsmål til en tekst. 

• Du kan bruge overskrifter og under-

overskrifter til at forstå, hvad du skal læse. 

• Du kan læse en opskrift som fagtekst. 

(Kort forløb) 

45-49 Læsning af en 
gyserhistorie og 
gyserforløb  
Coraline  

- Eleven kan styre og regulere sin læseproces og 
diskutere teksters betydning i deres kontekst. 

 

50-51  Læs hurtigere  
 
                                                                                  

- Du ved, hvordan du kan øve dig i at blive 
hurtigere til at læse. 

- Du kan læse (lidt) hurtigere, end du kunne før 
forløbet. 

 

 

2-5 Danskhed  - Du kan finde og aflæse symboler og plus- og 
minusord 

- Du kan lave en billedanalyse 
- Du kan digte videre på en historie 
- Du kan analysere lyrik 
- Du kan fremlægge dit arbejde for små og 

store grupper 
- Du kan læse klart og flydende op, mens du 

udtrykker en personlig forståelse af det læste 
- Du kan argumentere for en sag 

 

https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/laesning/fagliglaesning/faglig-laesning-2


- Du kan skabe et billede, der udtrykker din 
holdning til en bestemt sag 

Uge 
6-7  

Der skrives 
projektopgave i 
uge 6 
Vinterferie uge 
7  

-   

8-11 2 kroner og 25 
øre 

- Du kan analysere et helt værk fra den nyeste 
danske ungdomslitteratur. 

- Du kan gå i dybden med de fortælletekniske 
og litterære virkemidler i forhold til 
personkarakteristik. 

- Du kan gøre rede for og vurdere de moralske 
dilemmaer, hovedpersonen står over for i 
romanen. 

- Du kan gøre rede for romanens motiv og 
tema. 

- Du kan få øje på intertekstuelle referencer, og 
tænke over, hvad de betyder. 

- Du kan læse med fordobling. 

 

12-13  Påskeferie  -   

14-18 Vi læser Ternet 
Ninja  

- Du kan anvende de litteraturfaglige 
begreber handling og 
komposition, fortæller, sprog, multimodalitet
, intertekstualitet og personernes relationer 
og udvikling.  

- Du kan læse en multimodal roman og forklare 
sammenhængen mellem tekst og 
illustrationer.  

- Du kan få øje på intertekstuelle referencer og 
tænke over, hvad de betyder.  

- Du kan gøre rede for romanens temaer.  
- Du kan forklare tekstsammenhænge ved at 

anvende et digitalt redskab.  
-  

Forløb fra 
Gyldendal  

19-21 Nyhedsformidlin
g  

- Du kan definere de tre forskellige typer af 
kilder; erfarings-, parts- og ekspertkilde.  

- Du kan spotte og anvende 
tekstingredienserne i nyhedsformidling; fakta, 
citater fra kilder osv. 

Forløb fra 
Gyldendal  
 
Vi også gøre 
brug af 
nyhedssiden 

https://dansk.gyldendal.dk/forloeb/hovedvaerker/ternet-ninja/kapitler/foer-du-laeser/1-laeringsmaal
https://dansk.gyldendal.dk/forloeb/overblik-over-forloeb/forloeb-til-7-8-klasse


- Du kan fastslå fra hvilken vinkel en historie er 
skrevet, og hvordan kilder og 
tekstingredienser underbygger denne vinkel. 

- Du kan vurdere, om en nyhed er forholdsvis 
objektivt eller subjektivt formidlet. 

- Du kan skrive og layoute en artikel, så du får 
væsentlige genretræk med. 

Seismo, 
hvor 
indholdet er 
elevrettet  

22-24 Genrebevidsthe
d  

- Du kan skelne mellem fiktionstekster og ikke-
fiktionstekster. 

- Du kan skelne mellem forskellige typer af ikke-
fiktionstekster. 

- Du kan pege på centrale genretræk for 
forskellige tekster. 

- Du kan skrive opinionstekster med fokus på 
argumentation. 

- Du kan skrive et essay ud fra de fire genretræk 
for essays. 

 

 

Med ønsket om et lærerigt skoleår  

Jakob Jakobsen  


