
Dansk årsplan 5. klasse - 2022/23  

Fagets formål:  
Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til 
udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.   
Stk. 2. Eleverne skal i faget dansk styrke deres beherskelse af sproget og fremme deres lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. 
Eleverne skal udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Eleverne skal i faget dansk udvikle deres 
udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation.   
Stk. 3. Eleverne skal i faget dansk have adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.  

Kompetencemål:   
  
Vi arbejder i dansk henimod de 4 kompetencemål 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 funktioner.   

Danskfagligt:   
 

Læsning:  
• Eleverne skal gerne læse 15-20 min. derhjemme om dagen.  
• De læser oftest 10 minutter i fortællertimerne.   
• 2 gange om ugen læser de 15-20 min i dansktimerne.  
• En gang i ugen arbejder vi med læseforståelse, hvor de laver opgaver til forskellige tekstformer.   

Fælles mål:   
• Eleven kan orientere sig i tekstens dele.  
• Eleven kan sammenholde teksters formål og indhold med læseformål.  
• Eleven kan læse ukendte ord ved umiddelbar genkendelse af de mest almindelige orddele.   
• Eleven har viden om morfemer i danske ord.  
• Eleven kan anvende overskrifter og fremhævede ord til at skabe forståelse af tekster.  
• Eleven har viden om ord og udtryk, der forklarer nyt stof.  
 



Grammatik og retstavning:  
• Hver torsdag laver klassen diktat. De får en lektion til de forberedende øvelser til den kommende uges diktat.  
• Min 5. danskbog  
• Funktionel grammatik 
 

Fælles mål:   
• Eleven kan anvende afsnit og sætte komma.   
• Eleven har viden om sætnings- og tekststruktur.  
• Eleven kan stave alle almindelige ord sikkert.   
• Eleven har viden om bøjningssystemer og ords oprindelse.  
 

Afleveringer:  
• Der vil i løbet af året komme enkelte afleveringer i form af boganmeldelser, stile eller grammatik.   
 

Litteraturforståelse:   
• Vi vil bl.a. ud fra Alineas undervisningsportal og 3 romaner arbejde med de danskfaglige områder inden for fortolkning.   

  
Sociale mål:    

• Vi arbejder videre med de fokuspunkter, som vi har haft i 4. klasse.   
• Vi vil have følgende fokuspunkter:  

o Ansvar: Eleverne skal tage ansvar for egen læring og klassens trivsel.  
o Respekt: Der skal være gensidig respekt i klassen. Eleverne skal respektere hinandens forskelligheder, styrker og svagheder.   
o Samarbejde: Eleverne skal kunne arbejde sammen på tværs i klassen og på mellemtrinnet.    
o Sprog: Der skal arbejdes på en god tone i klassen.   
 

• Vi vil afholde minimum 1 dag, hvor vi laver en drenge-/pigedag. Her vil der være fokus på sociale snakke omkring kroppen.   
  

Periode  Emne  Fælles Mål  Aktiviteter ---- 

32-33 Selvportræt  
 
 

• Eleven har viden om tænke- skrivning, 
brainstorm og mindmap  

• Eleven kan give og modtage respons  

• Første skoledag 8/8  
• Beskrive – Lave en indre og 

ydre beskrivelse af sig selv.  



Grammatisk fokus:  
Tegnsætning - punktum og 
komma. 

• Eleven kan stave alle almindelige ord sikkert  
• Eleven kan anvende afsnit og sætte komma  

 

 

34-37 
  
  

 Litteratur:  
Person og miljøkarakteristik  
Romanlæsning ”Heksefeber”  

 

 

CL-læsning.  
  
  
 Grammatisk fokus:  
Repetition af ordklasserne og 
deres bøjninger.   

 
• Eleven har viden om måder at vurdere 

tekster på i forhold til deres samtid.  
• Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse 

gennem medskabelse af teksten.  
• Eleven kan sammenholde teksters formål og 

indhold med læseformål.  
• Eleven har viden om scenarier og 

tidsforståelser. 
• Eleven kan vurdere en tekst i lyset af tekstens 

samtid. 
• Eleven kan sætte det læste i forhold til 

tekstens samtid. 
• Eleven har viden om anmeldelsesgenrer 

• Opgaver og boganmeldelse til 
Heksefeber  

  

• O-løbsdag d. /9  

38-39 Digitalpænt • Eleven kan vurdere konsekvensen af ytringer 
på internettet.  

• Eleven har viden om muligheder og 
faldgruber for kommunikation på internettet. 

• Eleven kan udarbejde dramatiske, 
dokumentariske og interaktive produkter. 

• Eleven kan fremlægge sit produkt for andre 

 

 

40  Historie: Columbus  
  

    

41  Temadage og motionsdøgn  

42  Efterårsferie  

43-49 Læse- og forfatterkursus 

 

Louis Jensen - ”Skelettet på 

hjul” og ”firkantede historier” 

• Eleven kan udlede dele af ords betydning fra 
konteksten. 

• Eleven har viden om at læse på, mellem og 
bag linjerne. 

• Lego med børnehaven  

• Skriv et forfatterportræt 

(Alinea) 



   • Eleven har viden om motiv og tema. 

• Eleverne kan udarbejde anmeldelser, 
instruktioner og fagtekste 

• Eleven kan sætte tekster i forhold til 
forfatters særpræg. Eleven har viden om 
enkelte forfatterskaber. 

• Eleven har viden om kommenterende og 
forklarende fremstillingsformer. 

• Skrive egne firkantede 

historier.  

50-51 Juledansk 
 
Optakt til 
Danmarksindsamlingen. 
 

• Eleven kan konkretisere ideer gennem 
tænkeskrivning. 

 

• Alinea 
 

Juleferie  

1-6  Litteratur:  
Gys og fantasy  
Optakt og arbejde med  
Danmarksindsamlingen  
  

• Eleven kan udtrykke en æstetisk teksts 
stemning  

• Eleven har viden om måder at udtrykke 
teksters stemning på  

• Eleven kan bruge it og tænkeredskaber til at 
få ideer. 

• Mareridtsfabrikken  
• Spøgelsesroulette.   
• Frilæsning i gyserbøger  
• Forældreuge i uge 3 

7  Vinterferie  

8 Kalmarunionen   

9-10 H.C. Andersen  

Kunsteventyr 

• Eleven kan forklare sin tekstforståelse.  
• Eleven kan udarbejde Multimodale tekster 
• Eleven har viden om beskrivende og 

berettende fremstillingsformer.  
• Eleven kan sætte tekster i forhold til 

forfatters særpræg. Eleven har viden om 
enkelte forfatterskaber.  

• Eleven har viden om metoder til 
medskabende arbejde.  

• Stav selv – opdeling i niveau.  
  



11 Emneuge - 
NORDEN  (nabosprog, nordiske 
guder, natur, kultur) 

    

12-14  H.C. Andersens  
 
   

• Eleven kan bruge kropssprog og stemme i 
oplæsning og mundtlig fremlæggelse. 

• Fortælling af et af H.C. 
Andersens eventyr for 1. 
klasse. 

14 Påskeferie  

15-18  Romanlæsning - Skammerens 
datter  

• Eleven har viden om sammenhæng mellem 
virkemidler og budskab i tekster.  

• Eleven har viden om scenarier og 

• tidsforståelser. 

• Eleven kan sammenfatte sin fortolkning. 

• Eleven har viden om motiv og tema. 

• eleven kan vurdere en tekst i lyset af tekstens 
samtid. 

• Boganmeldelse 

• Se filmen: “Skammerens 
datter” 

19 Klasselæreruge   
• Reformationen   
• Skammerens 
datter afsluttes.  

  

  
 

20-25 Billedbøger og -analyse. 

• Stian Hole 

• Livet af Lisa Aisato 

 

 

 

Båltale 

• Eleven kan sammenfatte sin fortolkning 
• Eleven kan sætte teksten i forhold til andre 

værker 
• Eleven har viden om at læse på, mellem og 

bag linjerne 
• Eleven har viden om intertekstualitet. 

 
• Eleven kan bruge kropssprog og stemme i 

oplæsning og mundtlig fremlæggelse.  

• Mellemtrinslejr 14.-16. Juni 
• Båltale til Sankt Hans I 

Naturparken 
• Skrive en historie ud fra 

billede.  

Udarbejdet af Lotte S. Orluf   
Med forbehold for ændringer.   
  
 


