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ÅRSPLAN 20/21 

 
Lærer: Fag:   Dansk 4. klasse 
 
Højtlæsningsbøger for 4. klasse 
“Busters Verden” af Bjarne Reuter 
“Krummerne” af Thøger Birkeland 

 

Grammatisk skal vi arbejde med: 

Morfemer, ordklasser, lydfølgeregler og opslagsteknologier 

Tegnsætning 

Punktum, spørgsmålstegn og udråbstegn 
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Uge Emne Mål Materialer 

33-36 At lære klassen at kende 
Introducere diverse materialer, 
samt online platforme 
“Hvad tænker du?” s. 4-29 

 
Lejrskole uge 36 

At komme godt igang med skoleåret 
i 4. klasse: 

- lære hinanden at kende 
- Få kendskab til grammatip 

og D’dansk 
 
 
At lære hinanden bedre at kende 

“Ny skriftlig for fjerde” 
D´dansk 4. klasse 
Grammatip.dk 
Frilæsning.dk 

37 Cykeluge Læsning - Sprogforståelse, 
afkodning, tekstforståelse, 

https://www.abc-abc.dk/Om-
ABC/Laererguide.aspx 

https://www.abc-abc.dk/Om-ABC/Laererguide.aspx
https://www.abc-abc.dk/Om-ABC/Laererguide.aspx
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sammenhæng 
Fremstilling og dialog 

38 Emneuge   

39-41 “Hvad tænker du?” s. 4-29 

FoodMovers 

At eleverne lærer at relaterer samt 
perspektiverer til problemstillinger 
og budskaber i en tekst, til deres 
eget liv 
Eleverne får kendskab til 
sundhedsstyrelsens retningslinjer 
om mad samt bevægelse i 
fællesskab 

D’dansk 
Grammatip 
FoodMovers 
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uge 42 Efterårsferie   

uge 43-46 “Digte om stort og småt. Digte om 
alt og intet” d. 31-43 
Håndskrift 

At eleverne lærer om sproglige 
virkemidler 
At skrive pænt og 
sammenhængende 

D’dansk 
grammatip 
opgaveskyen 

47-48 Forfatterkendskab At lære forfatteren Ole Lund 
Kirkegaard at kende 
Læsning 

Gummitarzan af Ole Lund 
Kirkegaard d.7/10-25/11 er booket 
ved CFU 

- bog 
- film 
- opgaver 
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uge 49 Juleuge   

uge 50-51 “Hvad tænker du nu” + “Læs et 

billede - digt om et billede” s. 45-62 

At eleverne lærer at forstå billeders 
budskab og hvilken betydning 
billeder har for vores sprog 

D´dansk + Grammatip 

uge 52-53 Juleferie   

uge 1-4  At styrke elevernes læsning Læseraketten 2021 - klassen er 
tilmeldt og bøgerne kommer 
januar 

uge 5-8 “Hvad tænker du nu” + “Læs et 

billede - digt om et billede” s. 45-62 

At eleverne lærer at forstå billeders 
budskab og hvilken betydning 
billeder har for vores sprog 

D´dansk + Grammatip 
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uge 7 Vinterferie   

uge 9 Emneuge   

uge 10-12 “Drager” s. 63-85 At eleverne får kendskab til 
forskellige genrer og derigennem 
bliver en bedre læser 

D´dansk + Grammatip 

uge 13  Påskeferie   

uge 14-17  At eleverne får fælles læseoplevelse 
og snak om den samme roman i 
klassen 

Sølvblomst d. 14/4 - 16/6 er 
booket ved CFU 

- bog + opgaver 

uge 18-21 “Fortæl en god historie” s. 89-94 At eleverne bliver gode til at fortælle D’dansk + grammatip 
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historier ved at tilegne sig nogle 
fortæller strategier 

uge 22-25 “Forfatterskabslæsning” s. 95-101 At eleverne får kendskab til danske 
forfattere 
At eleverne lærer hvordan en 
skriveproces, med ideskabning, 
bliver til et færdigt produkt. 

D´dansk + Grammatip 

 


