
Årsplan i dansk 6. kl. 
 
Årsplanen er bygget op i undervisningsforløb, der lever op til Forenklede Fælles Mål for dansk. Et forløb kan variere mellem et helårligt 

forløb og fx tre - fire uger. Årsplanen er dynamisk, og der kan forekomme ændringer.  

 

Kompetenceområder og kompetencemål efter 6. klasse 

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 situationer. 
 

*Kan findes på www. UVM.dk 

 
 

Periode Emne Læringsmål Materialer  Evaluering 
32 - 34 Hvad tænker 

du? 
- Berettermodel 
- Flashback 
- Sproglige virkemidler i tekster 
- Forskel på fantastisk/realistiske fortællinger 

D´dansk S. 23-24 i 
træningshæftet 

35  Underhold din 
læser 
Forløb 1 

Faglig fokus:  
Den gode historie med afsæt i sig selv 
 
I dette forløb er der fokus på sproglig 
opmærksomhed og den gode historie. Eleverne 

Skriveklar 
 
Skriveøvelser: 

1. Skriv et anslag 
2. Skriv beskrivende 

Det skriftlige 
elevproducerede 
materiale i form 
af 
lærerevaluering 



skal gøre sig erfaringer med at skrive om 
oplevelser, følelser og tanker med afsæt i sig selv. 

3. Skriv med en pointe 
 

36-40 Det onde, det 
grumme, det 
grusomme 

- Tænke filosofiske tanker ift. med læsning 
af tekster 

- Showing/telling 
- Virkemidler i graphhic novel 
- Sammenligne og referere tekster 

 

D´dansk 
Grundbog 
Træningshæfte 
 
Fyld eventuelle huller ude 
med d´dansk læseforståelse, 
stjerneskud og grammatip 

S. 55-56 i 
træningshæftet 

41 Sundhedsuge    
42 Efterårsferie    
43 - 44 Underhold din 

læser 
Faglig fokus:  
Den gode historie med afsæt i sig selv 
 
I dette forløb er der fokus på sproglig 
opmærksomhed og den gode historie. Eleverne 
skal gøre sig erfaringer med at skrive om 
oplevelser, følelser og tanker med afsæt i sig selv 

Skriveklar 6 
Skriveopgave: Godnat og sov 
godt 
Skriv en godnathistorie til en 
yngre målgruppe. 
 
Fokus på hele 
arbejdsprocessen 

Det skriftlige 
materiale i form 
af 
lærerevaluering 

45 - 46 Skriveøvelser 
og grammatik 

 Stjerneskud 
 

 

47 - 50 Danmark –  
danskere – og 
ud i verden 

- Kunne sammenligne forskellige tekster 
med samme tema 

- Bruge stikord, under læsning af fagtekster 
- Søge viden på nettet 
- Give udtryk fortanker og meninger om et 

billede 
- Følge instruktioner og lave en stor 

selvstændig opgave 

D´dansk 
Grundbog 
Træningshæfte 
 

S. 66 – 68 i 
træningshæftet 

Ca 51-52 Juleferie    
1 - 4 Forløb 2 

Overbevis din 
læser 
 

Faglig fokus:  
Modtageren og argumentation 
 

Skriveklar 6 
Skriveøvelser: 

1. Skriv til en læser 
2. Skriv med en hensigt 

Det skriftlige 
elevproducerede 
materiale i form 



 
 
NOTE TIL 
LÆREREN: 
Bogen Coraline 
er lånt på CFU 
I perioden 9/1 – 
6/3, og 
kan bruges til 
månedsopgave, 
frilæsning eller 
andet 

I dette forløb skal eleverne rette fokus mod 
modtageren af deres tekster.  
De skal gøre sig erfaringer med at overbevise 
andre om en sag gennem gode argumenter,  
der passer til målgruppen 

3. Skriv med afsnit 
Skriveopgave: Den store 
klassefest 
I forbindelse med 
planlægning af en klassefest, 
skal der skrives flere tekster: 
anmodning til 
skolebestyrelsen, invitationer 
til elever og 
informationsbreve til 
forældre. 
 
Fokus på hele 
arbejdsprocessen. 
 

af 
lærerevaluering 

5-6 Romanlæsning Jævnfør undervisningsforløb:  
https://drive.google.com/file/d/1iuDIIwFLla7zTj9-
QJVdjq1Jwfdgt4pF/view 

Hest, hest, tiger, tiger  
af Mette Eike Neerlin 
e-bog – cfu 
 

 

7 Vinterferie    
8 Romanlæsning 

fortsat 
Jævnfør undervisningsforløb:  
https://drive.google.com/file/d/1iuDIIwFLla7zTj9-
QJVdjq1Jwfdgt4pF/view 

Hest, hest, tiger, tiger  
af Mette Eike Neerlin 
e-bog – cfu 
 

 

9  Uge sex emne  
 

Planlægges senere Sex og samfund.dk 
undervisningsportal 

 

10 Skriveøvelser 
og grammatik 
 

 Stjerneskud 
 

 

11 - 13 Romanlæsning Jævnfør undervisningsmaterialet: 
http://zahle.pbworks.com/f/Bjarne+Reuter+7+a.pdf 

7.A.  af Bjarne Reuter 
Sendes fra CFU 
 

 

14 Påskeferie    



15 -16 At tænke med 
hjertet 

- Finde tema i forskellige tekster 
- Finde og begrunde begreberne vendepunkt 

og klimaks i en novelle 
- Udtrykke stemninger i digt, billede og lyd 

D´dansk 
Grundbog 
Træningshæfte 
 

s. 87 - 88 i 
træningshæftet 

17-18 Oplys din 
læser 

Faglig fokus:  
Informationer fra kilder 
 
I dette forløb er der fokus på at skrive på baggrund 
af informationer fra kilder. 
 
Eleverne skal gøre sig erfaringer med at skrive 
rundt om et emne samt søge og anvende 
informationer fra kilder med det formål at formidle 
faglig viden og gøre læseren klogere 
 

Skriveøvelser: 
1. Skriv om et emne 
2. Skriv med flere 

oplysninger 
3. Skriv din mening 

 

Det skriftlige 
elevproducerede 
materiale i form 
af 
lærerevaluering 

19 - 21 Genrelæsning - 
Billedbog 

 
 
 

Læs genre med CL 
Klassesæt fra CFU 

 

22 - 25 Oplys din 
læser 

Faglig fokus:  
Informationer fra kilder 
 
I dette forløb er der fokus på at skrive på baggrund 
af informationer fra kilder. 
 
Eleverne skal gøre sig erfaringer med at skrive 
rundt om et emne samt søge og anvende 
informationer fra kilder med det formål at formidle 
faglig viden og gøre læseren klogere 
 

Skriveopgave: YouTube for 
begyndere 
Lav et website med 
informationstekster om 
YouTube-personligheder og 
fænomener til en målgruppe, 
der ikke kommet i gang med 
YouTube. 
 
Fokus på hele 
arbejdsprocessen 

Det skriftlige 
elevproducerede 
materiale i form 
af 
lærerevaluering 

25-26 Hvad tænker du 
nu? 

- Kunne skrive referat 
- Have viden om 3. pers fortæller 
- Kunne finde tekstens temaer 
- Drage paralleller til eget liv 

D´dansk 
Grundbog 
Træningshæfte 
 

s. 109 - 110 i 
træningshæftet 



- Redegøre for hvordan tekst og billede 
hænger sammen 

- Kunne skrive en novelle ud fra kendskab til 
novellens genretræk 

 
- I løbet af året fyldes eventuelle ”huller” ud med d´dansk læseforståelse, stjerneskud, pirana og grammatip.dk 

 

 

Foruden ovenstående forløb arbejdes der sideløbende gennem året med: 

Kompetence-område Videns- og færdighedsmål Materiale / indhold 

 
Fremstilling 
 

 
Håndskrift og layout: 
- Eleven kan anvende enkel, genretilpasset layout.  
- Eleven har viden om opsætning af tekst i håndskrift og 
tekstbehandling. 
 

 
Primært PC - layout i Word i år 
Månedsopgave 
 

 
Læsning  
Fremstilling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sprogforståelse: 
- Eleven kan anvende over- og underbegreber til at skabe 
sammenhængende forståelse af teksten.  
- Eleven har viden om over- og underbegreber. 
 
 
Response 
- Eleven kan give respons på teksters genre og formål.  
- Eleven har viden om teksters æstetiske og faglige formål. 
 
 
Korrektur 

 
 
Stjerneskud – Dansklærerforeningens forlag 
Skriveskud - Gyldendal 
Månedsopgave 
Kryds og tværs for børn 
Piranahæftet 
 
Grammatikopgaver der bruges som ekstra materiale 
 
Indhold: 
- Skriveøvelser 
- Staveopgaver 



 
 
 
 
 

- Eleven kan stave med udgangspunkt i ordenes 
betydningsdele.  
- Eleven har viden om morfemer, ordklasser, lydfølgeregler og 
opslagsteknologier. 
 

- Læseopgaver  
- Grammatik 
- Almen viden 
 

 

Test i 6. kl: 

Skriftsproglig udvikling fra Hogrefe Psykologisk forlag af Lene Møller og Holger Juul: 

Ordgenkændelse 

Sætningslæsehastighed  

Staveprøve 4 

Tekstlæseprøve 7 
 

Lektielæsning: 

Jeg lægger vægt på, at den daglige lektielæsning til danskfaget passes og overholdes. Ligeledes er det vigtigt, at alle de relevante bøger og 

andre materialer til dansk medbringes hver gang. Det er i perioder elevernes eget ansvar at medbringe læsestundsbøger (fra biblioteket), der 

passer til elevens læseniveau.  

 

Klassens sociale mål: 

Mål for den sociale udvikling: 

 At fastholde forholdet mellem klassens elever, så alle kan snakke med alle. 

 At respektere forskelligheder og give plads til hinanden. 

 At vente til det bliver ens tur. 



 At lytte til hinanden. 

 At hjælpe en kammerat, hvis der er brug for det. 

 Ikke at tale/agere nedsættende overfor andre. 

 At behandle andre som man selv ønsker at blive behandlet. 

 At kunne samarbejde parvist eller i grupper. (Piger og drenge skal blive endnu bedre til at samarbejde med hinanden)  

 At være aktivt medvirkende i det at skabe arbejdsro. 

 6. klasse skal fortsat være en rar klasse at gå i. 

 

 

 

 


