
Årsplan for dansk i 4. klasse 
 
Årsplanen er bygget op i undervisningsforløb, der lever op til Forenklede Fælles Mål for dansk. Et forløb kan variere mellem et helårligtforløb og fx tre 

- fire uger. Årsplanen er dynamisk, og der kan forekomme ændringer.  

 

Kompetenceområder og kompetencemål (efter 4. klasse – fase 1) 

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. 

'Kan findes på www. UVM.dk 
 

Den sikre Læsning Læsebog 4,5 og 6 

 

Uge Kompetence-område Videns- og færdighedsmål Læringsmål/tegn Metode Materiale Evaluering 
 
Hele 
året 

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

 
Forberedelse: 
- Eleven kan formulere enkle 
læseformål.  
- Eleven har viden om 
oplevelseslæsning og faglig 
læsning. 
 

 
Eleven:  
- følger med i un-
dervisningen 
- stiller undrende 
spørgsmål 
- virker engageret 
- kan dele ord i sta-

 
Fælles under-
visning på 
klassen 
 
solo 
makker 
gruppe  

 
Den sikre 
læsning 
4,5 og 6: 
Læsebog  
Arbejdsbog 
 
 

 
Højtlæsning/sam-
tale om teksten på 
klassen 
 
Læseprøve 
 
Gennemsyn af 



Afkodning: 
 
- Eleven kan læse ord i tekster til 
klassetrinnet sikkert. 
- Eleven har viden om ordklasser og 
regler for bøjning af ord. 
 
Sprogforståelse: 
- Eleven kan anvende over- og 
underbegreber til at skabe 
sammenhængende forståelse af 
teksten.  
- Eleven har viden om over- og 
underbegreber. 
 
Tekstforståelse:  
- Eleven kan håndtere problemer 
med at forstå teksten.  
- Eleven har viden om 
læseforståelsesstrategier. 
 
Sammenhæng: 
- Eleven kan gengive sin forestilling 
om tekstens situationer og 
sammenhænge.  
- Eleven har viden om 
visualiseringsformer. 

velser 
- kender tegns 
betydning 
De 5 læsestrategier 
- anvender lydering 
som læsestrategi 
- deler ord i stavel-
ser, når svære ord 
læses 
- finder forlyd og 
vokallyd som læse-
strategi 
-finder rim som læ-
sestrategi 
 
-Læser mere 
sammenhængende 
end 3 kl. fokus på 
rytme 
 
- laver lektier 
 
 

 
CL 
skrivehæfter 
med staveord 
 
 
 
 

Øveord 
Staveord 

arbejdsbog og 
kopiark 
 
Små skriveøvelser 
 
 
 

  
Kommunikation 
Eleven kan følge regler for 
kommunikation 

 
Sproglig bevidsthed: 
- Eleven kan iagttage ord, begreber 
og sætninger i fagsprog.  
- Eleven har viden om ord, begreber 
og sætningsgrammatik i fagsprog. 
 

    
Klasse-samtale 
 
Øveord 
 
Ordbetydningskort 



 

 

Den sikre læsning: Arbejdsbog 4, 5 og 6 samt D’dansk 4 Arbejdsbog 

Uge Kompetence-område Videns- og færdighedsmål Læringsmål/tegn Metode Materiale Evaluering 
 
Hele 
året 

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

 
Håndskrift og layout 
- Eleven kan anvende enkel, 
genretilpasset layout.  
- Eleven har viden om opsætning af 
tekst i håndskrift og 
tekstbehandling. 
 
 
Forberedelse 
- Eleven kan opdele 
fremstillingsprocessen i mindre 
dele.  
- Eleven har viden om enkle 
fremstillingsprocesser. 
 
Fremstilling 
- Eleven kan udarbejde multimodale 
tekster.  
- Eleven har viden om beskrivende 
og berettende fremstillingsformer. 
 
Response 
- Eleven kan give respons på 
teksters genre og formål.  
- Eleven har viden om teksters 
æstetiske og faglige formål. 
 

 
Eleverne kan:  
 
-laver i ”bedre 
håndskrivning” fra 
Alinea 
 
 
- fortælle om gen-
retræk for flere 
forskellige 
fagtekster samt 
teksters opbygning 
 
-ugens ord 
 
 
 
-Bruge punktum, 
komma, 
udråbstegn i egen 
tekst 
-fremlægge samt 
give positiv og 
konstruktiv kritik 
ved fremlæggelser 

 
Primært ale-
neopgaver 
men ift. ar-
bejdsbøgerne 
må de ofte 
gerne arbejde 
sammen i 
makkerpar 

 
Den sikre 
læsning 4,5 
og 6 
Arbejds-
bog 
 
D’dansk, 
Ar-
bejdsbog 
 
Skrivehæft
er  
”Bedre 
håndskrivn
ing” Alinea 
 
Historiehæ
fter 
danskhæfte 

 
Lærergennemgang 
af produktet 
 
Fælles gennemgang 
på klassen 



 
Korrektur 
- Eleven kan stave med 
udgangspunkt i ordenes 
betydningsdele.  
- Eleven har viden om morfemer, 
ordklasser, lydfølgeregler og 
opslagsteknologier. 
 
Præsentation og evaluering 
- Eleven kan vurdere produktets 
kvalitet, formål, struktur og layout. 
- Eleven har viden om enkle 
evalueringsmetoder. 

 

D’dansk, Grundbog 4 

Uge Kompetence-område Videns- og færdighedsmål Læringsmål/tegn Metode Materiale Evaluering 
 
Perio-
devis 
gen-
nem 
hele 
året 

 
Fortolkning: 
Eleven kan forholde sig til 
velkendte temaer i eget og andres 
liv gennem undersøgelse af 
litteratur og andre æstetiske 
tekster 
 
 
 
 

 
Oplevelse og indlevelse 
- Eleven kan dramatisere litteratur 
og andre æstetiske tekster gennem 
oplæsning og tegning. Eleven har 
viden om mundtlige, kropslige og 
billedlige udtryksformer 
 
 
Undersøgelse 
- Eleven kan undersøge personers 
motiver, konflikter og handlinger. 
Eleven har viden om 
personkarakteristik. 
 

 
Eleverne kan: 
 
-Vise tegn i 
klassen på 
begyndende 
analyse, 
fortolkning og kan 
perspektivere til 
eget liv  
 
-Kender 
forskellige temaer 
 
- samtale på for-

 
Fælles klasse-
undervisning 
 
Løsning af 
opgaver i ar-
bejdsbogen 
både alene og 
i makkerpar 

 
D’dansk, 
alinea 
+ 
tilhørende 
arbejdsbog 

 
Evaluerings-side i 
arbejdsbogen 



Fortolkning 
- Eleven kan udtrykke sin 
tekstforståelse ved at skifte fra en 
udtryksform til en anden.  
- Eleven har viden om metoder til 
omskabende arbejde. 
 
 
Vurdering  
- Eleven kan deltage i samtale om 
teksters kvalitet.  
-Eleven har viden om 
kvalitetskriterier.  
 
Perspektivering 
- Eleven kan sætte tekster i forhold 
til forfatterskabers særpræg.  
- Eleven har viden om enkelte 
forfatterskaber. 
 
Response 
- Eleven kan give respons på 
teksters genre og formål.  
- Eleven har viden om teksters 
æstetiske og faglige formål. 

skellige måder 
-deltager 
- kan genfortælle 
hvad en tekst 
handler om 
-Laver lektier 

  
Kommunikation: 

 
Krop og drama 
- Eleven kan dramatisere tekster og 
temaer sammen med andre.  
- Eleven har viden om rum, figur og 
forløb. 
 
 
It og kommunikation 

 
 

   



- Eleven kan forholde sig bevidst til 
konsekvenserne af sin færden på 
internettet.  
- Eleven har viden om digitale 
fodspor.  

 

Foruden ovenstående forløb arbejdes der sideløbende gennem året med: 
Kompetence-område Videns- og færdighedsmål Materiale / indhold 
 
Fremstilling 
 

 
Håndskrift og layout: 
- Eleven kan anvende enkel, genretilpasset 
layout.  
- Eleven har viden om opsætning af tekst i 
håndskrift og tekstbehandling. 
 
 
 

 
Skrivehæfter  
”Bedre håndskrivning” Alinea 
Månedsopgave 
 

 
Læsning  
Fremstilling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sprogforståelse: 
- Eleven kan anvende over- og underbegreber 
til at skabe sammenhængende forståelse af 
teksten.  
- Eleven har viden om over- og underbegreber. 
 
 
Response 
- Eleven kan give respons på teksters genre og 
formål.  
- Eleven har viden om teksters æstetiske og 
faglige formål. 
 

 
 
Dansk direkte 
Månedsopgave 
Kryds og tværs for børn 
Piranahæftet 
 
Grammatikopgaver der bruges som ekstra materia-
le 
 
Indhold: 
- Skriveøvelser 
- Staveopgaver 
- Læseopgaver  



 
 
 
 

 
Korrektur 
- Eleven kan stave med udgangspunkt i 
ordenes betydningsdele.  
- Eleven har viden om morfemer, ordklasser, 
lydfølgeregler og opslagsteknologier. 
 

- Grammatik 
- Almen viden 
 

 

Forfatterskabslæsning H.C.Andersen 

Læs H.C Andersen med CL af Marianne Skovsted Pedersen, Gyldendal 
Færdigheds- og vidensmål her omsat til Læringsmål: 
At kunne forklare: 
- hvilke træk og hvilkeforskelle, der kan findes i H:C:andersens værker 
- sammenhængen mellem H.C.Andersens liv og hans eventyr 
- Hvad H.C.A.'s tekster kan fortælle om livet dengang og nu 
- hvordan H.C.A. Beskriver personer miljø og stemning  
- hvilke teksttyper man møder i H.C.A's forfatterskab 
 

 

Romanlæsning: Silke af Bent Haller 
Tekstforståelse:  
- Eleven kan håndtere problemer med at forstå teksten.  
- Eleven har viden om læseforståelsesstrategier. 
Fremstilling 
- Eleven kan udarbejde multimodale tekster. 
- Eleven har viden om beskrivende og berettende fremstillingsformer 
 



Højtlæsningsbøger i dansk gennem året 
- En som Hodder af Bjarme Reuter 

- Drengen der ville rede julemanden fra at blive skåret i skiver  af Jesper Wung-Sung 

- William af Kim Fupz aakeson 
 

Test: 

Skriftsproglig udvikling 

Ordlæseprøve 2 

Sætningslæseprøve 2 

Staveprøve 2 - 3 

Tekstlæseprøve 4- 5 

Hogrefe Psykologisk forlag  

af Lene Møller og Holger Juul 
 

Lektielæsning: 
Jeg lægger vægt på, at den daglige lektielæsning til danskfaget passes og overholdes. Ligeledes er det vigtigt, at alle de relevante bøger og andre mate-

rialer til dansk medbringes hver gang.  

 
Klassens sociale mål: 
Mål for den sociale udvikling: 

ñ At fastholde forholdet mellem klassens elever, så alle kan snakke med alle. 



ñ At respektere forskelligheder og give plads til hinanden. 

ñ At vente til det bliver ens tur. 

ñ At lytte til hinanden. 

ñ At hjælpe en kammerat, hvis der er brug for det. 

ñ Ikke at tale/agere nedsættende overfor andre. 

ñ At behandle andre som man selv ønsker at blive behandlet. 

ñ At kunne samarbejde parvist eller i grupper. (Piger og drenge skal blive endnu bedre til at samarbejde med hinanden)  

ñ At være aktivt medvirkende i det at skabe arbejdsro. 

ñ 4. klasse skal fortsat være en rar klasse at gå i. 

Mål for den personlige udvikling: 

ñ Alle elever skal føle sig trygge i at kommunikere såvel skriftligt som mundtligt på dansk. 

ñ Den enkelte elev skal kunne motivere sig selv, både i klassen og derhjemme med lektier. 

ñ Den enkelte elev skal kunne give udtryk for egne følelser på en konstruktiv måde. 

ñ Den enkelte elev skal være i stand til at behandle andre, som man selv vil behandles. 

ñ Fokus på elever, der udvikler hårdt sprog i frikvartererne.  

 


