
Årsplan 2016/2017 
6.  klasse Dansk 

 
Ug
e 

Emne og 
fokus 

Materiale Anden 
aktivitet 

32 
– 
35 

Argumentere
nde tekster 
• Få kendskab til  

argumenterend
e teksters 
opbygning 

• Lære at 
argumentere 
og 
modargumente
re samt skelne 
mellem 
personlige 
argumenter og 
faglige 
argumenter 

• Bruge 
stilistiske 
figurer som 
gentagelse, 
anaforer, 
spørgsmål og 
overdrivelse. 

 

www.dansk3-6.gyldendal.dk 
udvalgte artikler 
 
Skriftlig aflevering: argumenterende tekst 16/9 
 
Roman: Drengen med Sølvhjelmen 10/8 – 19/9 (Afl. 21/9) 
 
 
 
 

16. august 
skolefoto 
17. august 
skolefoto 
29. august 
Audition til  
kometerne 
 

Uge 36 Lejrskole 
37 
– 

Kortfilm 
• Se og analysere 

www.dansk3-6.gyldendal.dk 
 

12. september 
Slikfabrikke



41 
 

forskellige 
kortfilm 

• Stifte 
bekendskab 
med 
kortfilmens 
forskellige 
virkemidler 

• Lære at 
tilrettelægge 
processer til 
fremstilling af 
filmtrailer i 
samarbejde 
med andre 

Mor byttes 
Aqualorius 
Huset overfor 
Lysvågen 
Weekendfar 
 
Roman: Udkantsfortællinger 20/9 – 31/10 (afl. 2/11) 

n i  Struer 
d. 20. 
september 
forældremød
e 
27. 
september 
Omfoto 
14. oktober 
Motionsdag 

Uge 42 Efterårsferie 
43 
– 
48 
 

Fantastiske 
fortællinger 
• Lære at 

genkende 
genrens 
former, 
universer og 
personer 

• Lære hvad der 
kendetegner en 
fantastisk 
fortæll 

• Analysere og 
fortolke 
forskellige 
fantastiske 
fortællinger 

www.dansk3-6.gyldendal.dk 
klaveret, Louis Jensen 
Alice bag spejlet, Lewis Caroll 
Løven, heksen og garderobeskabet, C.S. Lewis 
Brødrene Løvehjerte, Astrid Lindgren 
Shamran, Bjarne Reuter 
Vildheks, Lene Kaaberbøl 
 
Skammerens datter (film) 
 

15. – 17. 
november 
Balletbørn til  
Varde 3.-6. 
klasse 
29. november 
Samtaler 
1.  december 
Balletbørn til  
København 
2. december 
Juleklippeda
g 

49 
– 

Nær 
Novellen 

Skriftlig aflevering: novelle   6.  januar 
International



51, 
1  
 

• I skal lære at 
genkende 
novellens 
genretræk 

• I skal lære at 
analysere en 
novelle med 
fokus på 
komposition og 
fortælleforhol
d 

• I skal både lære 
at opleve, 
analysere og 
fortolke 
noveller 

• I skal lære, 
hvad I fx kan 
bruge en 
novelle til. 

 

dag 0.-6. kl.  

Uge 52 Juleferie 
2 – 
3 
 
 
 
 
 
 
 

Med livet i  
midten 
• I skal lære at 

læse og forstå 
erindringer 

• I lærer 
hvordan 
skrivemåden 
kan have 
betydning for, 
hvordan man 
forstår 
fortællingen 

• I lærer, 

http://dansk3-
6.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/temaer/med_livet_midten.aspx 
 
Tyveknægte 
Såret engle 
Fåre Saksen 
 
 
 

 



hvordan titlen 
kan have 
betydning for, 
hvordan man 
forstår 
fortællingen 

• I lærer, at 
overveje om 
det, der 
fortælles er 
sandt eller 
opdigtet 

• I får kendskab 
til  forskellige 
talemåder 

• I lærer, at 
overveje, hvad 
levevilkår i 
barndommen 
kan betyde for, 
hvordan vi 
udvikler os 
som mennesker 

• I lærer, at 
sammenligne 
børns vilkår 
dengang og i 
dag 

• I lærer at 
skrive 
erindringer 
selv 

 
Uge 4 Emneuge 

5-6 Med livet i  
midten -  

  



fortsat 
Uge 7 Vinterferie 

8 -  
9 

Med livet i  
midten -  
fortsat 

Skriftlig aflevering: erindring  

10 
– 13 

Hver strofe 
snoede hun 
ind i  min 
hukommelse 
- om Cecilie 
Eken og hendes 
forfatterskab 

Fandango 6 – Grundbog s. 186 – 196 
 
Sikkas fortælling 
Terra 
Vingekatten 
Mørkebarnet 
Det magiske hjørne er min hjemmebane – et interview med Cecilie Eken 

25. marts 
prøve til  
forestilling 
26. marts 
Premiere på 
forestilling 

16 -  
18 
 

Tid til  norsk 
og svensk 
 
I  skal 

kunne lytte til 
norsk og 
svensk med 
forståelse  
kunne læse 
norske og 
svenske 
tekster med 
forståelseken
de til nogle 
ligheder og 
forskelle 
mellem dansk, 
norsk og 
svensk. 

 

Bogen: Tid til norsk og svensk 26. april 
Optagelse 
Danselinje 
29. april 
Dansens dag, 
Forestilling i  
Struer 
5. maj Besøg 
af nye elever 



19 
– 
22 

Lyrik 
• I skal lære at 

kende til 
lyriske 
teksters 
opbygning 

• I skal lære at 
skelne mellem 
lyrisk digtning 
og lyrisk prosa 

• I skal lære at 
beskrive en 
stemning eller 
en 
følelsesmæssig 
tilstand 

• I skal lære at 
kende til vers 
og strofer 

• I skal lære at 
bruge 
billedsprog og 
rytmiske 
figurer 

• I skal lære at 
bruge sanseord 

• I skal kunne 
eksperimenter
e med sproget 
og danne nye 
ord. 

 

http://dansk3-
6.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/~/link.aspx?_id=2FD982E93E9F43E89D13
047964298CB8&_z=z 
 
Drømmespor 
Blafrende hjerter 
En fire hundrede og femoghalvfemsindstyvende gang ... 
Det sidste digt i verden 
En månemand 
Ligeud 
Tirsdag er en plastikdag 
Natten er en gammel mand 

 

8.-9. maj 
Besøg af nye 
elever 
 
23. maj 
Sidste 
skoledag 10. 
24. maj 
Sidste 
skoledag 9. 

Uge 23 Emneuge 
24 Lyrik -  

fortsat 
  



25 Opsamling  21.  juni 
Afslutningsf
est 

 


