
Årsplan dansk 4. klasse 2022/2023  

Fagformål for faget dansk 

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. Eleverne skal i faget dansk styrke deres beherskelse af sproget og fremme deres 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. Eleverne skal i 

faget dansk udvikle deres udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i 

litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation.  

Stk. 3. Eleverne skal i faget dansk have adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske 

kulturfællesskab. 

Fælles Mål 

Undervisningen knytter sig til fælles mål for dansk, færdigheds- og vidensmål efter 4. klassetrin 

samt læseplanen for 3.-4. klasse  

 

Færdigheds- og vidensmål efter 4. klasse: 

De overordnede mål for danskundervisningen er de fire kompetenceområder: 

Læsning: 

Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden 

Fremstilling: 

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer 

Fortolkning: 

Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur 

og andre æstetiske tekster 

Kommunikation: 

Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer 

  



Fra læseplanen i dansk: 

Hvor fokus i det første trinforløb primært var rettet mod at lære eleverne at læse og skrive, er fokus 

på i andet trinforløb rettet mod, at eleverne skal læse og skrive for at lære. Her begynder eleverne i 

stadig større grad at handle fagligt ved at arbejde undersøgende med sprog og tekster, og teksterne 

bliver i højere grad multimodale.  

Eleverne skal efterhånden kunne læse lette tekster flydende med umiddelbar genkendelse af mange 

ord, og de skal få mere og mere fokus på at læse for at få gode oplevelser og for at få faglig viden. 

Læsning bliver efterhånden også den væsentligste kilde til forståelse af nye ord, begreber og 

virkemidler i tekster.  

Eleverne skal skrive tekster på baggrund af indholdet i læste, sete og hørte tekster, som kan 

inspirere og kvalificere deres egne fremstillinger. Eleverne skal lære at fortolke litteratur og 

formidle og kommunikere viden og budskaber i både formelle og uformelle situationer.  

Eleverne skal opnå praktisk færdighed med sprog og tekster gennem undervisning, oplevelse, 

udforskning og erfaring, og de skal i stadig højere grad kunne give udtryk for egne tanker, følelser, 

oplevelser og viden. 

Materialer:  

Fandango for 4. klasse er vores grundbog, som bygger videre på de litteraturbegreber, som eleverne 

har stiftet bekendtskab med i indskolingen. Derudover læser vi romaner både fælles i klassen og 

enkeltvis. Der veksles mellem højtlæsning og individuel læsning. Det forventes, at eleverne læser 

derhjemme i 15-20 minutter dagligt.  

I skriftlig dansk arbejder vi med min fjerde danskbog, som indeholder den relevante grammatik. Vi 

skriver diktat på niveaudelte hold og arbejder desuden i andre differentierede materialer i 

kopiform. 

Der lægges vægt på, at eleverne mundtligt og skriftligt kan give udtryk for egne tanker og 

oplevelser, bl.a. gennem litteraturarbejdet i Fandango og fælles romaner. 

Arbejdet med it og elektroniske medier indgår naturligt i mange forskellige dansksammenhænge, 

bl.a. ved regelmæssig brug af computer. 

Dansktimerne fordeles på litteraturundervisning, skriftlig fremstilling - ofte i forbindelse med 

litteraturundervisningen, læsning og læsestrategier, læseforståelsesopgaver, diktat, grammatik og 

stavning. 



Periode Emne Fælles Mål Aktiviteter 

Uge 32-36 Skolestart  

Min sommerferie:  

Lave mindmap og skrive 

om egne 

sommerferieoplevelser  

Roman:  

”Kaskelotternes sang” 

Fokus på resume, miljø og 

personkarakteristik.  

Lav en 

boganmeldelsesfoldebog.  

Plancher om 

kaskelothvaler, hvaler, 

delfiner eller hajer. 

 

”Kom i gang med 

PowerPoint”  

Lego torsdag 3. + 4. lek. 

uge 36, 37, 38 

- Eleven har viden om 

tomme pladser og teksters 

tid og rum 

- Eleven har viden om 

personkarakteristik 

- Eleven kan lytte aktivt til 

andre og følge op med 

spørgsmål og respons 

- Eleven har viden om 

samtaleregler 

- Eleven har viden om 

ordklasser og regler for 

bøjning af ord 

-  

 

Komme i gang – aktivitet 

første skoledag.  

 

Skrive pænt og detaljeret 

om egne oplevelser.  

 

 

 

 

 

 

 

Uge 37 Historie: Romerriget og Kejser Augustus 

Uge 38-40 Faglitteratur og ”Søg på 

nettet” 

- Lav et PowerPoint 

- Eleven kan strukturere sin 

baggrundsviden 

- Eleven har viden om 

oplevelseslæsning og 

faglig læsning  

- Eleven kan vurdere 

hjemmesiders relevans i 

forhold til søgespørgsmål.  

- Eleven kan begå sig i et 

virtuelt univers 

- Eleven har viden om 

enkle kildekritiske 

metoder på internettet 

Hjemmebesøg: 

- 29. september 

- 3. + 6. oktober 

 

 

Lego House d. 23. 

september  



- Eleven kan lytte til aktivt 

til andre og følge op med 

spørgsmål og respons 

- Eleven kan iagttage ord, 

begreber og sætninger i 

fagsprog 

Uge 41 Emnedage mandag-onsdag 

Motionsdøgn torsdag-fredag 

Uge 42 Efterårsferie 

Uge 43-48 Læsekursus med 5. + 6. 

klasse 

Louis Jensen og hans 

forfatterskab:  

Fællesroman: ”Skelettet på 

hjul” og en masse 

firkantede historier 

Boganmeldelse 

 

Andre forløb: 

RAMS-salmer gennemgås 

og øves  

 

Opstart lucia 

- Eleven kan udtrykke sig 

om tekstens univers 

- Eleven har viden om 

tomme pladser og teksters 

tid og rum 

- Eleven kan forklare sin 

tekstforståelse 

- Eleven har viden om 

metoder til omskabende 

arbejde 

- Eleven kan sætte tekster i 

forhold til forfatterskabers 

særpræg 

- Eleven har viden om 

enkelte forfatterskaber 

- Eleven har viden om 

enkle evalueringsmetoder 

 

Louis Jensens 

forfatterskab 

 

Læsetræning 

 

 

 

 

I Ribe Domkirke og 

synge salmer 

Uge 49-50 Luciaoptog  

Juledansk fra Alinea 

- Eleven har viden om 

stemmens og kroppens 

virkemidler og 

kropssprog 

- Eleven har viden om 

ordklasser og regler for 

bøjning af ord 

- Eleven har viden om 

regler for sammensætning 

af ord 

Luciaoptog d. 13/12 

Uge 51-52 Juleferie 



Uge 1-5 Grammatik og stavekursus 

 

Oplæsning af Brødrene  

Løvehjerte 

 

Lego torsdag 3. + 4. lektion 

uge 1, 2, 3 

- Eleven har viden om 

ordklasser og regler for 

bøjning af ord 

- Eleven kan stave med 

udgangspunkt i ordenes 

betydningsdele 

- Eleven har viden om 

morfemer, ordklasser, 

lydfølgeregler og 

opslagsteknologier 

Uge 3: Forældreuge 

 

 

Uge 6 Historie: Vikingetiden og Jellingstenen  

Uge 7  Vinterferie 

Uge 8-10 Astrid Lindgren forløb 

- Svenske sange 

- Emil, Pippi, Brødrene 

Løvehjerte, Bulderby 

- Værkstedsarbejde med 

bl.a. biografi, 

netsøgning, interview, 

taler, argumenterende 

tekster, Prezi. 

Boganmeldelse 

 

 

- Eleven kan forstå enkle 

norske og svenske film, 

hjemmesider og andre 

tekster 

- Eleven kan forstå enkle 

norske og svenske film, 

hjemmesider og andre 

tekster 

- Eleven har viden om 

ligheder og forskelle i 

sprog på tværs af sociale, 

geografiske og kulturelle 

skel 

- Eleven kan sætte teksters 

tema ind i et 

tidsperspektiv 

- Eleven kan sætte tekster i 

forhold til forfatterskabers 

særpræg 

- Eleven kan udføre en 

mundtlig fremlæggelse 

 

 

Uge 11 Emneuge: Norden  

 

- Eleven kan forstå enkle 

norske og svenske film, 

hjemmesider og andre 

tekster 

- Eleven har viden om 

norsk og svensk sprog og 

kultur 

Sammen med 5. klasse 

Uge 12-13 Astrid Lindgren fortsat   



Uge 14 Påskeferie 

Uge 15-18 Youtube - alt det vi deler 

 

Opstart ”Verdens bedste 

læserum” 

- Eleven kan forholde sig 

bevidst til 

konsekvenserne af sin 

færden på internettet 

- Eleven har viden om 

digitale fodspor 

- Eleven kan begå sig i et 

virtuelt univers 

- Eleven har viden om 

digitale profiler og digital 

kommunikation 

Skole-hjem samtaler 1. + 

2. maj 

 

Uge 19 Klasselæreruge: 

Entreprenant forløb: 

”Verdens bedste læserum” 

Historietema om Absalon 

- Eleven kan udføre en 

mundtlig fremlæggelse 

- Eleven kan lytte aktivt til 

andre og følge op med 

spørgsmål og respons 

Præsentation af 

gruppernes ideer 

Uge 20-25 Roman: De hemmelige 

youtubere 

 

- Eleven har viden om rum, 

figur og forløb 

- Eleven kan forholde sig 

bevidst til 

konsekvenserne af sin 

færden på internettet 

- Eleven kan undersøge 

personers motiver, 

konflikter og handlinger 

- Eleven har viden om 

personkarakteristik. 

- Eleven kan gengive sin 

forestilling om tekstens 

situationer og 

sammenhænge 

Repetition af de tidligere 

litteraturbegreber 

 

 

 

 

 

 

 



Sociale mål: 

Vores tre fokuspunkter på mellemtrinnet er:  

- Respekt: Der skal være gensidig respekt i klassen. Eleverne skal respektere hinandens 

forskelligheder, styrker og svagheder. 

- Ansvar: Eleverne skal tage ansvar for egen læring og klassens trivsel. 

- Samarbejde: Eleverne skal kunne arbejde sammen på tværs i klassen og på mellemtrinnet. 

Ud fra de tre fokuspunkter arbejder vi hen imod at udvikle et klassemiljø:  

- Hvor der er plads til alle  

- Hvor alle passer på hinanden  

- Hvor alle skal lære at lytte til hinanden og respektere hinanden.  

- Hvor eleverne følger sig trygge ved lærerne  

- Hvor den enkelte elev opnår højt selvværd  

- Hvor alle tør sige noget  

- Hvor man kan samarbejde på tværs af venskaber, køn og klasser 

- Hvor man tager ansvar for andres trivsel  

Disse mål kan bl.a. opnås ved:  

- Mange fælles oplevelser, både fagligt og socialt  

- Værksteder, hvor man skal samarbejde  

- At fastholde de fælles regler for klassen  

- At overholde gode arbejdsvaner  

- At give den enkelte personlig opmærksomhed  

- Projekter på tværs af klasserne (primært på mellemtrinnet) 

Vi vil løbende have snakke i klassen om elevernes trivsel og lave forskellige fokuspunkter ud fra 

aktuelle problemstillinger. 

Entreprenørskab:  

Vi vil i løbet af 4. klasse komme til at arbejde med flere entreprenante 

forløb. Blandt andet skal vi arbejde med et projekt kaldet ”Verdens bedste 

læserum” der er udviklet af Young Enterprice. 

Ret til ændringer forbeholdes ☺ 

Marianne Petersen 


