
 

D U  G L E M M E R  A L D R I G  D I N   T I D   P Å   B R O B Y 

 

Årsplan for Dansk i 5. klasse 2021/2022 

Vi arbejder hele året med grundbogen d’dansk og kopimappe fra det 
tilhørende træningshæfte. Med d’dansk kommer eleverne til at arbejde 
struktureret med bl.a. læseforståelsesstrategier, skrivning, mundtlighed, 
ordkendskab, fagtekster, skønlitteratur, film og it. Dialogen i klassen og 
elevernes kreativitet er vigtige faktorer, når eleverne lever sig ind i 
teksterne, argumenterer, tager stilling og vurderer. Det er endvidere 
hensigten, at eleverne kan opdage egne forståelsesproblemer og anvende 
relevante strategier til at afhjælpe dem og få overblik over div. tekster, 
herunder fx at kunne afklare ukendte ords betydning, anvende grafiske 
modeller eller stille relevante spørgsmål til tekstens indhold. 

Herudover arbejder vi ugentligt med Grammatip, som træner grammatik 
og stavning på nettet. I 5.klasse skal eleverne læse en del og får ca. hver 
måned en ’Månedens bog’. I indskolingen lærer børnene at læse, på 
mellemtrinet skal de lære at blive ved. 

I årsplanen skriver jeg om hvilke temaer vi arbejder med - primært i 
d’dansk-bogen. Så alt det andet med stavning, skrivning, grammatik, Ugens 
Professor osv. står der ikke noget om. 

Spørg endelig, hvis der er noget I er i tvivl om. Jeg glæder mig til at blive 
dansklærer for jeres børn og ser frem til et godt samarbejde med Lasse og 
jer omkring klassen. 

VH Stine 

 

 

 

 



 

D U  G L E M M E R  A L D R I G  D I N   T I D   P Å   B R O B Y 

 

UGE Vi arbejder med… Mål/formål 
Uge 32-34 

 

Første skoledag den 9.8!  
Kl.8.30-12.15. Nyt lokale, nye 
pladser, ny dansklærer… 
Forskellige aktiviteter knyttet til 
sommerferien.  
Månedens bog skal læses på 
computeren: Cecilie Eken:  
”Det levende sværd”.  
Min 5. danskbog + Grammatip 
 

Genrekendskab (Fantasy), 
sproglige virkemidler, 
handlingslinje, 
personkarakteristik, 
litteratursamtale og 
boganmeldelse. 
 

Uge 35-37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den 31.sep. 

Vi arbejder med d’dansk: ’Hvad 
tænker du?’. I dette kapitel skal vi 
bl.a. læse Bent Haller og Louis 
Jensen og går i dybden med: ’Louis 
Jensen – en fantastisk fortæller’. 
Vi læser også hans firkantede 
historier, som er små og ganske 
særlige fortællinger, der åbner 
låger i sprogets og fantasiens 
verden. 
 
 
FORÆLDREMØDE I KLASSEN  
KL.17-18.30 
 
 

Kendskab til novellegenren 
samt forfatterskabslæsning, 
resume og 
personkarakteristik. Eleven 
kan læse og forholde sig til 
tekster i forskellige 
sammenhænge. Eleven 
producerer selv små tekster. 
 
 

Uge 38 EMNEUGE  
Uge 39 LEJRSKOLE At opleve noget sammen der 

styrker den sociale trivsel i 
klassen og flytter den 
enkeltes grænser og 
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selvtillid. At tage aktivt del i 
forskellige opgaver og kunne 
løse mindre konflikter 
selvstændigt. 

Uge 40-41 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi arbejder med gys og gru i 
d’dansk: ’Så håret rejser sig’!   
Vi læser flere uhyggelige bøger af 
bl.a. Peter Mouritzen og Kenneth 
Bøgh Andersen og trænger dybere 
ned i genren med bogen ’Gyselige 
fortællinger’. 
 
. 

Genrekendskab, 
genfortælling. Eleven bliver 
fortrolig med gysergenrens 
sproglige virkemidler og 
producerer selv tekster i den 
relevante genre. Arbejde 
med miljø, lære nye ord. 
 
 
 

Uge 42  Efterårsferie 
 

 

Uge 43+44  
 

Vi fortsætter arbejdet med gys og 
gru. 

Finde spor og humor i 
tekster, øve oplæsning, lære 
om fortæller- og synsvinkel. 
 

Uge 45+46 
 

Vi arbejder med ’Stof til 
eftertanke’ i d’dansk og læser bl.a. 
tekster af Piet Hein, Halfdan 
Rasmussen og Hanne Marie 
Svendsen. 

Vi bl.a. skal læse og skrive 
digte og gruk, øve 
oplæsning, lære nye ord og 
vendinger samt arbejde med 
sproglige virkemidler og 
stemninger. På skift 
præsenteres Dagens digt. 
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Uge 47-50 
 

Vi arbejder med ’Det minder mig 
om’ i d’dansk, og vi skal bl.a. læse 
moderne eventyr og arbejde med 
rap og slang. Vi læser Naja-Marie 
Aidt og Kenneth Bøgh Andersen. 
 
 
 
Klippedag 
 
SKOLE/HJEM-SAMTALER 
 
Julefest 2/12 

Komposition og 
personkarakteristik. Vi  
diskuterer computerspil og 
læser et forfatterportræt om 
Cecilie Eken. Vi skal arbejde 
med eventyrgenren og tale 
om modsætninger i moderne 
eventyr.  

Uge 52 
 

Juleferie    
 
 
 

 

Uge 1-3 
 

Vi arbejder med ’Læs romaner’ i 
d’dansk og læser hele 
’Troldtinden’. 

Læse og forholde sig til 
romangenren, 
boganmeldelse og dialog. 

Uge 4-5 Vi arbejder med ’I det blå’ i 
d’dansk og maler billeder, læser 
digte og får et gensyn med Louis 
Jensen. 
 

Læse digte, fordybe sig i en 
novelle, bruge sin fantasi, 
arbejde med 
stemninger/modsætninger, 
male billeder, fortælle en 
historie, analysere og 
fortolke billeder. 

Uge 6 
 
 
 
 

Vi arbejder med ”Uge 6” og stiller 
skarpt på temaet ”Krop”. Krop og 
trivsel hænger tæt sammen. Hvis 
eleverne har det godt med deres 
krop, har de et bedre selvværd. De 

At eleverne opnår viden om 
kroppen og samspillet 
mellem krop, sundhed og 
trivsel. De får mulighed for at 
undersøge og diskutere 
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er gladere for at gå i skole, og de 
er mindre ensomme. 
Undersøgelser fra Børnerådet 
viser, at mange børn og unge er 
utilfredse med deres krop. Derfor 
er det vigtigt, at kroppen kommer 
på skoleskemaet. 

 

normer og idealer for 
kroppen, og udvikle 
initiativer, der kan bidrage til 
at forandre normer for 
kroppen, som har betydning 
for børn og unges trivsel.   
 

Uge 7 
 

Vinterferie  

Uge 8-10 
 

’I det blå’ fortsat + almindeligt 
danskfagligt arbejde. 
 
 

 

Uge 11-12 Faglig læsning og individuelle 
fremlæggelser om et selvvalgt 
emne. 

Fordybelse og øvelse i at 
arbejde individuelt og i 
dybden med et emne + at stå 
foran klassen og fremlægge. 

Uge 13-14 
 

Vi vender tilbage til d’dansk og 
arbejder med ’Hvad tænker du 
nu?’. Vi læser tekster af Bent 
Haller og Søren Jessen. Vi læser 
også ’Nordlys for 5.’ som 
indeholder 19 forskellige noveller.  

Et kapitel som bl.a. træner 
diskussion, argumentation, 
evaluering, rollespil og 
oplæsning. Fokus på at blive 
endnu bedre til at forstå det, 
man læser. 
 
 

Uge 15 Påskeferie  
Uge 16-17 ”Hvad tænker du nu?” fortsat 

 
 

Uge 18 
 
 

 

EMNEUGE 
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Den? tager vi traditionen tro til 
Lærkedal. 
 

 

Uge 19-21 

 
 

 

Vi læser ’I fattigdommens dage’ i 
1800-tallet i d’dansk.  
Vi læser bl.a. H.C. Andersen og B.S. 
Ingemann. Vi læser også om at gå i 
skole i ’gamle dage’. 
 

Vi lærer at læse ’på’ og 
’mellem’ linjerne og vi lærer 
at læse og forstå gamle 
tekster og ord samt at 
forholde os til almene 
temaer gennem systematisk 
undersøgelse af litteratur og 
andre æstetiske tekster. 
 

Uge 22-25 Kortfilm samt opsamling og plads 
til overraskelser… 

 

 

 

 

 

Herunder kan I se en oversigt over de bøger, som vi skal læse i årets løb. 

Oversigt over ’Månedens bog: 
August/september: ’Det levende sværd’  
af Cecilie Eken  

 

September-november: Flere små gyserfortællinger:  
’Haltefanden’, ’Dødningedukken’, Emmely M” samt 
’Det sultne maleri’  
  

December: Ingen bog i denne måned…  
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Januar og februar: ’Troldtinden’ af Ida Jessen 

Marts: Faglig læsning 

April: ’Nordlys for 5.’ - en samling af noveller  

Maj og juni: ’Øretævens vej’ af Gerd Rindel  

 
 
 

                                      

   
                                        


