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Årsplan for 6.KR Dansk 2018-2019/ Malene von der Maase 
 
Grundlaget for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af dansk i 6 klasse, er de mål og trinmål, som 
står beskrevet i ”Fælles mål – Dansk”. 
De kan læses i sin helhed på: www.uvm.dk 
Jeg forbeholder mig retten til at ændre i årsplanen. 
 
  
 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 
 Introduktion af faget. 
Hvad er Litteratur? 
Skønlitteratur/faglitteratur. 
 
 

Velkommen i 6.KR 
 
Præsentation af årets forløb: 
-Fandango bog/anskaffelse af 
andre bøger. 
-Lejrtur. –Bornholm 
-Nye lærere. 
-Skema. 
Forventninger for det 
kommende år. 

 

Uge 32-38: Personkarakteristik 
 
Uge 37: Bornholm emneuge 
 
Uge 39: Lejrtur til Bornholm 

Fandango kapitel 1: 
· Litteratur - hvad er det? 
· Reflekser som en ninja - om 
personkarakteristik 
Efter introduktionsteksterne 
skal vi arbejde 
med følgende medier: 
· Black Power (rap) 
· Han får for lidt (rap) 
· Venus (fantastisk fortælling) 
· Kiks (novelle) 
· Hvilken kaffe (reklame) 
Efterfølgende: 
· Personskildringen i andre 
medier 
Vi har nu arbejdet med, 
hvordan personer 
kan skildres i forskellige tekster 
(rap, 
novelle og reklame). I nyere 
medier som 
websites og computerspil kan 
personskildring også have stor 
betydning. 
Vi arbejder med 
personskildringer på 

· Eleverne får kendskab til 
fagudtryk, der bruges, når 
man eksempelvis arbejder 
med tekstanalyse. 
Det er målet, at eleverne i dette 
kapitel om personkarakteristik lærer 
om: 
· Forskellen på flad og rund 
personskildring i skrevne 
tekster 
· Personfremstilling i rapgenren 
· Modsætningsfuld 
personskildring 
· Reklamegenren 
· Personskildring i elektroniske 
medier. 
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internettet (at præsentere sig via 
en profil) 
og computerspil (at designe sin 
egen 
karakter). 
Evaluering: 
· Forskellen på flad og rund 
personskildring i skrevne 
tekster 
· Personfremstilling i rapgenren 
· Modsætningsfuld 
personskildring 
· Reklamegenren 
· Personskildring i elektroniske 
medier 
FOKUS: arbejdet omkring 
personkarakteristik. 

Uge 39-41: Miljø 
 
 

Fandango kapitel 2: 
· Hooked på baggårde – om 
miljø 
Efter introduktionsteksten skal 
vi arbejde 
med følgende medier: 
· I Danmark er jeg født (digt, H. 
C. 
Andersen) 
· Find Holger Danske (genren 
readymade) 
· Hverdag, eventyr og 
tilfældighed 
(essay – fokus på en personlig 
tekst) 
· Bag facaden (essay – 
crossover 
mellem fiktion og ikke-fiktion) 
· Den dag kirsebærtræerne 
blomstrede (digt) 
· Gennem byen sidste gang 
(digt) 
· I Danmark er jeg født (rap – 
Natasja) 
 
 
 
 

Det er målet, at eleverne efter dette 
kapitel om miljø lærer om: 
· Nationalromantikken som 
litterær periode 
· Hvordan miljø kan skildres i 
forskellige genrer: 
· Et digt 
· En musikvideo (og dens 
opdeling) 
· Et readymade 
· Et essay 
· En film i crossovergenren 
mellem fiktion og fakta. 
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Evaluering: 
· Nationalromantikken som 
litterær periode. 
Hvordan miljø kan skildres i 
forskellige genrer: 
· Et digt 
· En musikvideo (og dens 
opdeling) 
· Et readymade 
· Et essay 
· En film i crossovergenren 
mellem 
fiktion og fakta 
· Spoken word 
FOKUS: arbejdet omkring 
miljø. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFTERÅRSFERIE uge 42   

Uge 43-47: 
Komposition 
 
 

 Fandango kapitel 3: 
· Alt kan ske i en historie – 
om komposition. 
Efter introduktionsteksten skal 
vi arbejde 
med følgende medier: 
· Hellou og Gudbai (og 
efterårsregn) 
(romanuddrag) 
· Historien (novelle) 
· Alamo (uddrag af 
billedroman) 
· Computerspil og komposition 
· Udenrigsministeriet i Riyadh 
 
Evaluering: 
· Om kompositioner for 
parallelhistorier i skrevne 
tekster 
· Om komposition i 
computerspil og 

Det er målet, at eleverne i dette 
kapitel om komposition lærer: 
· Om kompositioner for 
parallelhistorier i skrevne 
tekster 
· Om komposition i 
computerspil og arkitektur 
· At vælge læseteknikker til 
læsning af tekster på nettet 
· Strategien rollelæsning 
· At vælge 
læseforståelsesmodeller 
· At skrive en reportage. 
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arkitektur 
· At vælge læseteknikker til 
læsning 
af tekster på nettet 
· Strategien rollelæsning 
· At vælge 
læseforståelsesmodeller 
· At skrive en reportage 
FOKUS: arbejdet omkring 
komposition. 
 
 

Uge 48-51: Virkemidler 
 
 
 
 

 
Fandango kapitel 4: 
· Hvad så med Rikke? - om 
virkemidler 
Efter introduktionsteksten skal 
vi arbejde 
med følgende medier: 
· Samtale om piger, supergod til 
når 
det er vinter og koldt i hule 
(dialog) 
· Appelsiner (novelle) 
· Coraline (tegneserie) 
Evaluering: 
· Fremstillingsformer: 
· Dialog – direkte tale og 
indirekte 
tale 
· Tankereferat 
· Indre monolog 
· Særlige virkemidler i graphic 
novelgenren 
 
FOKUS: arbejdet omkring 
virkemidler 
 
 
 
 

 
Det er målet, at eleverne i dette 
kapitel om virkemidler lærer om og 
kunne genkende: 
· Fremstillingsformer: 
· Dialog – direkte tale og 
indirekte tale 
· Tankereferat 
· Indre monolog 
· Særlige virkemidler i graphic 
novel-genren 

JULEFERIE uge 52+1   

Uge 2-4. Fortæller og 
synsvinkler 
 
 

 
Fandango kapitel 5: 
· Du panikker let - om 
fortællere og 

Det er målet, at eleverne i dette 
kapitel om fortællere og synsvinkler 
lærer om: 
· Jegfortæller 
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---------------------------------- 
Uge 5-6: Tema 

Synsvinkler 
 
Efter introduktionsteksten skal 
vi arbejde 
med følgende medier: 
· De skæve smil (billedbog) 
· Den forkerte død 
(romanuddrag + 
reklamefilm) 
· Blodig kærlighed (kortprosa) 
· Hemmeligheder, der kun kan 
siges 
nede på legepladsen, ved 
Bellevue, 
mens det regner (kort historie) 
Evaluering: 
· Jegfortæller 
· 3. personsfortælleren 
· Den alvidende fortæller 
· Den personbundne fortæller 
· Scenisk fremstilling 
· Dialog 
· Billedbogsmediet 
· Forskellen på kunstnerisk 
sprog og 
talesprog 
· At søge hensigtsmæssigt på et 
website 
FOKUS: arbejdet omkring 
fortællere og synsvinkler. 
 
----------------------------------- 
 
Fandango kapitel 6: 
· Jeg får sgu ondt i maven, 
hver gang 
jeg ser hende – om tema 
Efter introduktionsteksten skal 
vi arbejde 
med følgende medier: 
· Den blomstrende have 
(novelle) 
· Du og du og du 
(romanuddrag) 
· De blå øjne (ældre tekst) 

· 3. personsfortælleren 
· Den alvidende fortæller 
· Den personbundne fortæller 
· Scenisk fremstilling 
· Dialog 
· Billedbogsmediet 
· Forskellen på kunstnerisk 
sprog og talesprog 
· At søge hensigtsmæssigt på et 
website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------- 
Det er målet, at eleverne i dette 
kapitel om motiv og tema: 
· Lære om forskellen på, hvad 
tekster handler om og drejer 
sig om 
· Lære begreberne motiv og 
tema 
· Øve sig i at fortælle og 
genfortælle 
· Skrive i forskellige korte 
skrivegenrer: 
· Bagsidetekst 
· E-mail 
· nekrolog 
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· Bryllup ved Eiffeltårnet 
(faglitterær 
tekst) 
Evaluering: 
· Lærte om forskellen på, hvad 
tekster handler om og drejer sig 
om. 
· Lærte begreberne motiv og 
tema. 
· Øvede dig i at fortælle og 
Genfortælle. 
· Skriv i forskellige korte 
skrivegenrer: 
· Bagsidetekst 
· E-mail 
· nekrolog 
FOKUS: arbejdet omkring tema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VINTERFERIE: UGE  7   

Uge 8-10: Intertekstualitet  
Fandango kapitel 7: 
· Der er nok at tage fat på her 
i 
digternes land – om 
intertekstualitet 
Efter introduktionsteksten skal 
vi arbejde 
med følgende medier: 
· Ellekongen (digt) 
· Ellekongens døtre 
(gyserfortælling) 
· Sommer i Danmark (poptekst) 
Evaluering: 
· Forskellige fomer for 
intertekstualitet 

Det er målet, at eleverne i dette 
kapitel om intertekstualitet lærer om: 
· Forskellige former for 
intertekstualitet 
· Faste vendinger 
· Neologismer 
· Forudbegreb i fiktion 
· Symbolik i fiktion 
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· Faste vendinger 
· Neologismer 
· Forudbegreb i fiktion 
· Symbolik i fiktion 
FOKUS: arbejdet omkring 
intertekstualitet 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
Uge-11-13: Film 

 
Fandango kapitel 9: 
· Drengen i den stribede 
pyjamas – 
om film 
Evaluering: 
· Set-up 
· Pay-off 
· Klip: 
· Krydsklip 
· Parallelklip 
· Filmiske virkemidler 
· Berettermodellens syv faser 
 
FOKUS: arbejdet omkring 
filmanalyse 
 
 
 
 
 
 
 

Det er målet, at eleverne i dette 
kapitel om film lærer om: 
· Set-up 
· Pay-off 
· Klip: 
· Krydsklip 
· Parallelklip 
· Filmiske virkemidler 
· Berettermodellens syv faser 

PÅSKEFERIE uge 14   

Uge 15-20:  
Forfatterskabslæsning: Cecilie 
Eken 
 
 
 

Fandango kapitel 8: 
· Hver strofe snoede hun sig 
ind i min 
hukommelse – om Cecilie 
Eken og 
hendes forfatterskab 
Efter introduktionsteksten skal 
vi arbejdemed følgende medier: 
· Sikkas fortælling 
(romanuddrag) 

Det er målet, at eleverne i dette 
kapitel: 
· Får kendskab til tekster 
skrevet af Cecilie Eken 
· Lærer om Cecilie Ekens 
Skrivestil 
· Lærer at anvende det, de har 
lært om i de øvrige kapitler 
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· Terra (science-fiktion-
fortælling) 
· Vingekatten (digt) 
· Mørkebarnet (gyserbilledbog) 
· Det magiske hjørne er min 
hjemmebane – et intervies med 
Cecilie Eken 
Evaluering: 
· Fik kendskab til tekster 
skrevet af 
Cecilie Eken 
· Lærte om Cecilie Ekens 
skrivestil 
· Lærte at anvende det, du har 
lært 
om i de øvrige kapitler 
FOKUS: arbejdet omkring 
Cecilia Eken og hendes 
forfatterskab. 

Uge 21-23: Kunst Fandango kapitel 10: 
· Kan sjælden spejles? – om 
Christina 
Hamre og hendes kunst 
Efter introduktionsteksten skal 
vi igen 
arbejde med: 
· Christina Hamre – en 
mangesidet 
kunstner (faglitterær tekst) 
· Den lille udbryderkonge 
(skulptur) 
· Dandy (tusch på papir) 
· Sommerfugl (Læderhud) 
· Is She Still Alive? (læder og 
porcelæn) 
Evaluering: 
· Lærte om kunstneren 
Christina 
Hamre 
· Analyserede fire af hendes 
værker 
· Lærte om de virkemidler, hun 
benytter 
FOKUS: arbejdet omkring 
Christina Hamre 
og hendes kunst 

 
Det er målet, at eleverne i dette 
kapitel om Christina Hamre og 
hendes kunst: 
· Lærer om kunstneren 
Christina Hamre 
· Analyserer fire af hendes 
værker 
· Lærer om de virkemidler, hun 
Benytter 
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Uge 24-25:   Svenske og norske 
tekster 
Bl.a. Astrid Lindgren, 
Leg med sprog 

Arbejde med Astrid 
Lindgrens liv og kendte 
Værker.  
Lege med det svenske 
og norske sprog. 
 
Læseuge. 
Tegnsætningskursus. 
Grammatikøvelser på 
computeren. 

Kendskab til forfatteren Astrid 
Lindgren. 
Fokus på at lytte, læse og 
genkende og reflektere over 
ord på nabosprogene. 
Forskelle og ligheder på det danske, 
svenske og norske sprog. 

Uge 26: Evaluering af året 
 
(Årsprøver) 

Evaluering om skoleforløbet 
Repetition af grammatik og 
tegnsætning. 
 
Læsning 
Diktat 
Grammatik 
Fremlæggelser 
Afsluttende skriftlig opgave 

Vi ser tilbage på forskellige faglige 
områder, vi har arbejdet med og 
repeterer, hvor det er nødvendigt. 
Eleverne får mulighed for, at lave 
deres grammatikhæfter færdige. 

SOMMERFERIE   

 
Der vil være fire fælleslæsningsbøger og skriftlige opgaver dertil, samt mundtlig klassesamtale om disse. 
Eleverne vil desuden udarbejde selvstændige værker, i form af stile. 
Der vil desuden være boganmeldelser og fremlæggelser for klassen. 


