
Dansk 5. klasse 
Skoleåret 2019/2020 

 
Der skal i løbet af skoleåret bl.a. arbejdes med følgende områder: 

 

- Fantastiske fortællinger/fantasy 

o ”Fantastiske fortællinger” af Trine May 

o Romanen Sølvblomst 

o Filmen ”Der var engang en dreng – der fik en lillesøster med vinger” 

- Gyserforløb  

o ”Gyselige fortællinger” 

o ”Halloween” af Benni Bødker 

o ”Fastelavnsnarren” af Peter Mouritzen 

- Romangennemgang 

o ”Dyr med pels – og uden” af Hanne Kvist  

- Billedroman 

o ”Emmely M” af Dorte Karrebæk 

- Lav en kortfilm 

o Filmfabrikken – forløb på Alinea 

- Romangennemgang 

o ”Hegnet – historien om Albino og Ooz” af Bent Haller 

- Kulturel rygsæk 

o Fynbomalerne før og nu 

- Litteraturarbejde 

o ”Barske brødre” af Ayoe Quist Henkel 

- Skriv en nyhedsartikel 

o Forløb på Alinea 

- Romangennemgang 

o ”Veronika lyder som harmonika” af Rebecca Bach-Lauritsen 

 

 
Læsning: Læseforståelse og genrekendskab vil stadig være i fokus dette skoleår, hvorfor vi skal arbejde med 

litteratur i forskellige genrer og have kendskab til forskellige læseforståelsesstrategier. Litteratursamtalen 

vil være en stor del af arbejdet med litteraturen. 

Skrivning: Vi skal bl.a. arbejde med personbeskrivelse, referat/resume, nyhedsartikler, forskellig 

fiktionsskrivning og skriftlige opgaver relateret til både individuel og fælles læst litteratur. Der vil være i 

løbet af året være nogle afleveringsopgaver af forskellig art. Den skriftlige del af faget vil ligesom 

litteraturen være en stor del af undervisningen.  

Stavning: Der skal bl.a. arbejdes med stavestrategier herunder morfemstrategi. Yderligere vil der være 

fokus på ordklassernes bøjningsformer. 

Tegnsætning: Eleverne skal i 5. klasse fortsat arbejde tegnsætning. Udover punktum, komma og lignende 

tegn skal vi også kunne benytte tegnsætning ved direkte tale. 

 

 



 

 
Materialer, vi kommer til at bruge i løbet af året: 
 

• Ny diktat for alle 5 

• Tid til at skrive 5.-6. klasse 

• Alineas danskportal 

• Div. kopisider 
 

 
IT integreres som en del af danskundervisningen. 
 
Der opfordres fortsat til daglig læsetræning i mindst 20 minutter. 
 

/Camilla 


