
A" rsplan	for	Dansk	i	5.	klasse	2019/2020	
Vi arbejder hele året med grundbogen d’dansk og det tilhørende 
træningshæfte. På skolen har vi grundsystemet d’dansk fra 0.-6.klasse, og 
alle danskfagets områder indgår i en meningsfuld og konsekvent 
pædagogisk og didaktisk helhed. I d’dansk er den gode litteratur i centrum, 
og teksterne er nøje valgt ud, så de engagerer og motiverer eleverne. 
Eleverne kommer 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.  

Herudover skal vi arbejde med Daglig Dosis, som eleverne kender fra 
sidste skoleår, og som i 5.klasse giver eleverne: 

- En større sproglig bevidstgørelse 
- Øgede færdigheder i at skrive korrekt 
- Flere muligheder for at udtrykke sig skriftligt 
- Metoder til at kunne overskue og skrive tekster 
- Inspiration og lyst til at skrive 

 

Som noget nyt i år får eleverne også et hæfte fra ”Pirana”. Disse hæfter 
har en klar faglig struktur og selvrettende opgaver, og de indeholder 
masser af sjov, varieret og relevant træning.  
 

Desuden træner vi grammatik, stavning og diktat på Grammatip, som også 
udfordrer eleverne med både læse- og staveprøver.  

I 5.klasse skal eleverne læse endnu mere end de gjorde sidste år, og derfor 
får de 1-2 bøger hver måned. Husk at: ”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, diktater, 
grammatik, Ugens 5 minutter osv. står der ikke noget om. 

Spørg endelig, hvis der er noget I er i tvivl om. Jeg glæder mig til endnu et 
års godt samarbejde omkring jeres børn. 

VH Stine 

I Sommerferien 
 
 

 

Læs mindst én bog og husk at skrive et postkort til klassen. 

Uge 33  
 

Første skoledag den 12.8 Nyt lokale, nye pladser, nye bøger… 
Postkort læses højt og vi laver forskellige aktiviteter. 
 

Uge 33-36 
 
 

 
 

 

Vi arbejder med d’dansk: ’Hvad tænker du?’. I dette kapitel 
skal vi bl.a. arbejde med resume, personkarakteristik og med 
novellegenren. Vi læser fx Bent Haller og Louis Jensen og 
læser også ”Ispigen” af Bent Haller samt ”Min ven Percy, 
Buffalo Bill og jeg” af Ulf Stark. 
 
DEN 16. SEP.: FORÆLDREMØDE I KLASSEN KL.16.30-18. 
 
Den 28.august: Fælles Aktivitetsdag for Fri- og Efterskolen fra 
kl.8-13 
 

Uge 37-39 
 

Vi arbejder med gys og gru i d’dansk: ’Så håret rejser sig’!   
Vi læser mange uhyggelige bøger, fx ”Det sultne maleri”, 
”Danser med djævle” og ”Fastelavnsnarren”. 
 
Onsdag den 23. september: Fagdag 
 

Uge 40 
 

EMNEUGE 

Uge 41 Vi fortsætter arbejdet med gys og gru… 



Uge 42  Efterårsferie 
 

Uge 43-45  
 

Vi fortsætter og afslutter arbejdet med gys og gru og trænger 
dybere ned i gysergenren i bogen ’Gyselige fortællinger’. 
 

Uge 46-48 
 

Vi arbejder med ’Stof til eftertanke’ i d’dansk, hvor vi bl.a. skal 
læse og skrive digte og gruk, øve oplæsning og arbejde med 
sproglige virkemidler.  
 
Torsdag den 14. november: Fagdag 
 

Uge 49-51 
 

Vi arbejder med ’Det minder mig om’ i d’dansk, og vi skal bl.a. 
læse moderne eventyr, arbejde med rap og slang og lære om 
komposition og personkarakteristik. Vi skal også diskutere 
computerspil og læse et forfatterportræt om Cecilie Eken. 
 
Torsdag den 28. november: Klippedag 
 
Den 5. december er der Julefest 
 
 

Uge 52-53 
 

Juleferie    

Uge 1-3 
 

Vi arbejder med ’Ud i det blå’ i d’dansk og analyserer, 
fortolker og maler billeder, læser digte og læser en novelle af 
Louis Jensen. 
 

Uge 4-6 
 

Vi arbejder med ’Læs romaner’ i d’dansk og læser om 
skønlitteratur før vi læser et uddrag fra ’Troldtinden’ og hele 
Anders Matthesens bog ”Ternet Ninja”. Forløb om A.M. på 
Alinea. 
 
Tirsdag den 4. februar: Fagdag 



 
Uge 7 
 

Vinterferie 
 
 

Uge 8-11 
 

Vi lægger d’dansk-bogen væk i et stykke tid og arbejder med 
faglig læsning og andre danskfaglige ting. 
 
 

Uge 12-14 
 

Vi vender tilbage til d’dansk og arbejder med ’Hvad tænker du 
nu?’. Et kapitel som bl.a. træner diskussion, argumentation, 
evaluering, rollespil og oplæsning. Vi læser tekster af Bent 
Haller og Søren Jessen. 
 

Uge 15 Påskeferie  
 
 

Uge16-19 Vi læser om ’I fattigdommens dage’ i 1800-tallet i d’dansk- Vi 
lærer at læse ’på’ og ’mellem’ linjerne og vi lærer at læse og 
forstå gamle tekster og ord. Vi læser bl.a. H.C. Andersen, og 
så læser vi om at gå i skole i gamle dage. 
 

20-26 Vi lægger d’dansk på hylden og koncentrerer os om Louis 
Jensens ”100 firkantede historier” samt om to romaner af 
Cecilie Eken: ”Sølvblomst” og ”Det levende sværd”. 
 

 
Uge 23 

 
Lejrskole fra den 2.-4. juni 
 

Uge 26 Torsdag den 25. juni: Grillfest 
 

 

 
                                  
 

 


