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Fælles Mål i dansk for 6. klasse omfatter fire 

kompetenceområder med tilhørende kompetencemål:  
 

A. Læsning – Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige 

og offentlige sammenhænge. 

B.   Fremstilling – Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og 

billede i formelle situationer. 

C.   Fortolkning – Eleven kan forholde sig til almene temaer 

gennem systematiske undersøgelser af litteratur og andre 

æstetiske tekster. 

D. Kommunikation – Eleven kan kommunikere med 

bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle 

og sociale situationer. 
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Fagformål 

Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og 

andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling 

af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og 

deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. 

Stk. 2. Faget dansk skal styrke elevernes beherskelse af sproget og fremme 

elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne 

skal udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og 

kulturers udtryksformer. Faget dansk skal udvikle elevernes udtryks- og læseglæde 

og kvalificere deres indlevelse og indsigt i litteratur og andre æstetiske tekster, 

fagtekster, sprog og kommunikation. 

Stk. 3. Faget dansk skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det 

nordiske kulturfællesskab. 

Nedenfor ses en oversigt over færdigheds- og vidensmål (efter 6. klassetrin). Den 

kan også ses på undervisningsministeriets hjemmeside. 
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Året er inddelt i perioder, og i skemaet herunder er beskrevet de forskellige 

aktiviteter og emner, vi skal arbejde med i årets løb.  

Computer: Er en integreret del af undervisningen. Eleverne medbringer dagligt deres 

computer. Det forventes, at eleverne selvstændigt kan orientere sig på bl.a. Office 

365 og VIGGO. 

Mundtlig fremlæggelse: Det handler om at kunne stå frem foran andre og formidle 

sit budskab. Det vil ske i form af mundtlige boganmeldelser, fremlæggelser, 

undervisning af hinanden samt almindelige dagligdags snakke omkring bordet i klassen. 

 

- Litteraturforståelse: Vi skal, i fællesskab på klassen, læse to romaner samt 

fælles for hele mellemtrinnet læse romanen Skelettet på hjul af forfatteren 

Louis Jensen. Vi vil ligeledes læse tekster fra andre bøger i 

litteraturundervisningen. Det vil ske ved bl.a. højtlæsning i klassen og 

efterfølgende fælles analyse på klassen eller som gruppearbejde.  

- Frilæsning vægtes fortsat højt og er bl.a. en del af fortælletimerne. Vores 

skolebibliotek har en vis mængde bøger, ellers er det en god ide at gå på 

Brande Bibliotek, Herning bibliotek eller låne via e-reolen. 

- DER SKAL ALTID VÆRE EN FRILÆSNINGSBOG TILGÆNGELIG! 

- Skriftligt dansk: Der vil i forlængelse af individuelt arbejde i ”Min sjette 

danskbog” bliver nogle månedsopgaver til aflevering - med respons undervejs. 

Månedsopgaverne kan bl.a. vægte litteratur- og billedanalyse. Andre har mere 

vægt på grammatik og selve den skriftlig fremstilling. 

 

Desuden skal 6. klasse arbejde med følgende i årets løb: 

- Entreprenørskab: 6. klasse fortsætter det gode samarbejde med Den gamle 

mølle omkring møllecafeen. Skolekomedien er klart et entreprenant forløb.  

Forberedelserne til Bornholm vil ligeledes indeholde entreprenante 

undervisningsdele. 
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- SSP: Eleverne skal gennem hele deres skoleforløb opleve en sammenhængende 

social progression. Forskellige emner og spørgsmål tages op i fortælletimerne i 

løbet af skoleåret. 

I 6. klasse: ”Det gode liv” med fokus på forebyggelse omkring rusmidler og en 

”ren straffeattest”. Noget af den undervisning vil høre sammen med Uge sex. 

 

 

 

 

Periode Aktiviteter Ud fra sammenfatningen af 

”færdigheds- og vidensmål 

tænkes blandt andet 

følgende delmål: 

Evaluering 

/måling. 

Uge 32 - 36 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Skolestart – opstart i 6. 

klasse  

• Lav en mindmap over din 

sommerferie. Vælg en 

oplevelse, skriv stikord og 

ud fra dem alene laves 3 

minutters fremlæggelse 

for klassen. 

 

• Litteratur – Romanlæsning 

”Drengene fra Sankt 

Petri”.  

Vi starter med at se 

filmen for at samle 

handlingen før eleverne 

læser selvstændigt, og 

der følges op på 

handlingen i hver uge.  

Der arbejdes med stikord 

og referat – både 

mundtligt og skriftligt.  

 

Kommunikation: 

Eleven har viden om talerens 

virkemidler.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Læsning: Eleven kan sammenholde 

tekstens formål og indhold med 

læseformål. Eleven kan læse 

ukendte ord ved umiddelbar 

genkendelse af de mest 

almindelige orddele.  

Fortolkning: Eleven har viden om 

at læse på, mellem og bag linjerne. 

Eleven har viden om 

fortælletyper.  

Eleven kan sætte det læste i 

forhold til tekstens samtid. 

 

 
 

Fremlæggelse i 

klassen. 
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Uge 37-40 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cyklistprøve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fremstilling: Eleven har viden om 

IT- og tænkeredskaber til 

ideudvikling. 

Eleven kan tilrettelægge 

processer til fremstilling af 

faglige produkter alene og i 

samarbejde med andre. 

Kommunikation: Eleven kan tage 

forskellige roller i en styret 

debat. 

Eleven har viden om frie og 

formaliserede samtaleformer. 

 

 
 

 

 

Eleverne laver 

både en 

teoretisk og en 

praktisk prøve. 

 

 

 

 

 

 

Uge 41 • Fælle emneuge for hele 

skolen med fokus på 

naturen. 

• Motionsdøgn fra torsdag 

til fredag.  

 Vi bliver 

klogere på det 

at passe på 

vores natur. 

En god 

oplevelse med 

samarbejde på 

tværs af 

klasserne. 

Uge 42 Efterårsferie 

 

  

Uge 43 • Månedsopgave – 

præsentation og 

igangsættelse 

 

Fremstilling:  Eleven har viden om 

fremstillingsprocesser Eleven kan 

tilrettelægge processer til 

fremstilling af faglige produkter 

alene eller i samarbejde med 

andre.  

Korrektur: Eleven har viden om 

sætnings- og tekststruktur. 

Skriftlig 

fremstilling, 

holde tids-

frister og 

modtage 

respons. 

Uge 44-47 

 

• Læsekursus for hele 

mellemtrinnet. Der læses 

”Skelettet på hjul” af 

Louis Jensen. I tillæg 

læses og arbejdes der 

med ”100 firkantede 

Læsning:  Eleven kan anvende 

overskrifter og fremhævede ord 

til at skabe en forståelse af 

tekster. Eleven kan orientere sig i 

teksten dele. 

Fortolkning: Eleven har viden om 

at læse på, mellem og bag linjerne. 

Eleven har viden om måder at 

Lo  
Der laves en 

udstilling 

fælles for hele 

mellemtrinnet.  
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historier” af samme 

forfatter.  

Opgaver til samarbejde på 

tværs af klasserne i 

mellemtrinnet.  

• Diktat 

vurdere tekster på i forhold til 

deres samtid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uge 48-51 • Grammatik –der arbejdes 

med differentieret 

materiale omkring 

grammatik og skriftlige 

fremstilling med 

udgangspunkt i ”Min 

sjette danskbog”. 

Månedsopgaver udleveres. 

Der gives respons 

undervejs og afleveres til 

en aftalt dato. 

• Diktat 

• Krybbespil sammen med 0. 

og 1. klasse. 

 

Fremstilling: Eleven har viden om 

bøjningssystemer og ords 

oprindelse. 

Eleven kan anvende afsnit og 

sætte komma. 

Eleven kan fremlægge sit produkt 

for andre. 

 
 

 

Eleven har viden om 

responsmetoder. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uge 52 Juleferie 

 
 

 

Uge 1-6 • Grammatik 

• Diktat 

• Opstart på skolekomedie 

 

•  
 

 

Fremstilling: 

Eleven har viden omsætnings- og 

tekststruktur. 

Eleven kan anvende afsnit og 

sætte komma.  

Eleven kan stave almindelige ord 

sikker.  
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Uge 7 

 

 

 

 

Vinterferie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uge 8 – 11 

 

 
 

• Skolekomedie 

 

 

Fremstilling: Eleven har viden 

om virkemidler i drama, og 

dokumentar på film, i tv og på 

nettet. 

Kommunikation: Eleven har 

viden om improvisation, 

manuskript, koreografi og 

scenografi.  

Vi glæder os til 

at opføre et 

skuespil til 

årest skolefest 

den 17. marts. 

Uge 12-13 • Uge sex  

• SSP 

• De sociale medier 

 

Dialog: Eleven har viden om 

frie og formaliserede 

samtaleroller. 

 

Uge 14 • Påskeferie   

Uge 15-19 • Roman: Drengen i den 

stribede pyjamas. 

Selvstændig læsning med 

fokus på tema.  

 

Fortolkning: 

Eleven kan sætte teksten i 

forhold til andre værker. 

Eleven kan sammensætte sin 

fortolkning. 

 

 

 

Der laves en 

boganmeldelse, 

og vi afslutter 

med at se 

filmen. 

 

Uge 20-21 

 

 

• Artikelskrivning/ 

Forberedelse til 

Bornholmerturen 

 

 

 

 

 

 

 

Læsning: Eleven har viden om 

søgerelaterede læsestrategier. 

Fremstilling: Eleven kan 

tilrettelægge processer til 

fremstilling af faglige produkter 

alene og i samarbejde med andre. 

Eleven kan udarbejde anmeldelser, 

instruktioner og fagtekster. 

Eleven har viden om 

fremstillingsprocesser.  

Eleven kan give og modtage 

respons. 

 

Klassen 

fremstiller en 

Bornholmeravis 
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Der holdes skole-hjemsamtaler i uge 46 og uge 19 med dansk- og matematiklæreren.  

 

Evaluering: 

I 6. klasse gives standpunktskarakter to gange – i december og juni. Disse 

standpunkter gives ud fra lærernes oplevelse af elevens deltagelse i den daglige 

undervisning samt vurdering af skriftlige afleveringer. 

Derudover bruges en læseprøve bestående af flere dele til at evaluere elevens 

læsestandpunkt sidst på skoleåret. En staveprøve (ST6) bruges til at klarlægge 

elevens stave- og grammatikfærdigheder i slutningen af 6. klasse. 

 

Ret til ændringer forbeholdes! 

 

Socialt mål for 6. klasse: 

”Alle i klassen skal have det godt  

– start selv med at gøre noget godt” 
Der er forsat fokus på det gode sprog overfor hinanden  

– også på de sociale medier. 

     Jette Iversen 

Uge 22 • På Bornholm  

 
Uge 23 • Afslutning af Bornholm 

• Skrive dagbog  

 

 

 

 

 

Fremstilling: Eleven har viden om 

fremstillingsprocesser.  

 

 

 

Uge 24-25 • Jette-lejr for sidste gang 

• Vi siger farvel…. 

  

 

 

 

 


