
Dansk årsplan 5. Klasse  
 

Varighed Forløb Kompetenceområde og mål Beskrivelse  
 

August • Noveller  

• Romanlæsning: 
Dødningedukken – en 
spøgelseshistorie af Peter 
Mouritzen 

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. 
 

I dette forløb tages der 
udgangspunkt i 
novellegenren, da vi gør af 
læsebogen d’dansk 5. 
Gennem arbejdet med kapitlet 
møder eleverne diverse 
noveller, som de skal indsætte 
i berettermodellen. Hensigten 
med dette er at fremme 
forståelsen for teksterne, men 
også deres opbygning. 
 
I forlængelse af dette forløb 
kommer vi til at læse vores 
første roman Dødningedukken 
– en spøgelseshistorie af Peter 
Mouritzen. 

September-
Oktober 

• Gys 

• Avisartikler  

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. 
 

I dette forløb skal vi arbejde 
med gysergenren. Gennem 
arbejdet med dette forløb, 
bliver eleverne mere bekendte 
med genretrækkene.  
 
Derudover skal vi også 
arbejder med avisartikler, dets 
opbygning og indhold. 
Eleverne skal i forløbet også 
selv skrive artikler.    

November-
december 

• Fokus på Fantasygenren  

• Romanlæsning: 
Vildheks – Vildheks bind 1 

• Juledansk herunder 
julekalender. 

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 

I dette forløb har vi fokus på 
fantasygenren. Eleverne skal 
lære hvordan man analysere 
og fortolker romaner, med 
særlig henblik på 
personkarakteristik, 
miljøbeskrivelse, stemning, 
tema og sproget.  
 
Vi ville desuden have fokus 
på højtiden jul. Julens 
betydning i litteraturen og i 
samfundet. 
 



litteratur og andre æstetiske 
tekster. 
 
Kommunikation 
Eleven kan kommunikere med 
bevidsthed om sprogets 
funktion i overskuelige 
formelle og sociale situationer. 
 

Januar • Digte 

• Ordsprog og talemåder  

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. 
 

I dette forløb har vi fokus på 
digte. Eleverne skal lære 
hvordan man analyserer og 
fortolker forskellige digte, 
med særlig henblik på 
sproget. Eftersom de senere i 
forløbet selv skal producere et 
digt, og præsentere for 
klassen.  
 

Februar • Forfatterskab: H.C. Andersen.  

• Kunsteventyr og 
folkeeventyr.  

• Sproglige 
virkemidler/intertekstualitet . 

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 

I dette forløb har vi fokus på 
H.C. Andersens forfatterskab, 
dermed er det hans værker vi 
skal læse og forstå. Eleverne 
skal lære at skelne mellem 
kunst-, folke- og tingseventyr.  
 
Derudover skal vi snakke om 
forskellige sproglige 
virkemidler i de forskellige 
tekster.  
 
Afslutningsvis skal eleverne 
et form for produkt i form af 
en præsentation/aflevering 
hvori de analysere et af H.C. 
Andersens værker. 



funktion i overskuelige 
formelle og sociale situationer. 
 

Marts- April • Argumentation 

• Ungdomsproblematikker 

• Identitet  

• Min mening  

• Romanlæsning: Jeg er 
William.  

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. 
 

I dette forløb skal vi arbejde 
med temaet 
ungdomsproblematikker, her 
skal vi bl.a. have fokus på 
vores egen identitet og vores 
egne meninger/holdninger til 
diverse problematikker.  
 
Vi skal også arbejde med 
argumentation, hvad det ville 
sige at argumentere og 
hvordan man skal 
argumentere for sine 
holdninger.  
 
I forlængelse af de dette 
forløb skal vi også læse Jeg er 
William.  

Maj-Juni  • Forfatterskab: Bent Haller.  

• Romanlæsning: Hønsepigen. 

• Afslutning. 

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. 
 

I dette forløb har vi fokus på 
Bent Hallers forfatterskab. I 
den forbindelse skal eleverne 
læse romanen Hønsepigen.  
 
Vi skal snakke om forskellige 
sproglige virkemidler i de 
forskellige tekster.  
 
Afslutningsvis skal eleverne 
producere et form for produkt 
i form af en 
præsentation/aflevering hvori 
de analysere Hønsepigen af 
Bent Haller.  

 


