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ÅRSPLAN 21/22 
 
Lærer:SHW Fag:   Dansk 4. kl 
 

Grammatisk skal vi arbejde med: 

Morfemer, ordklasser, lydfølgeregler og opslagsteknologier 

Tegnsætning 

Punktum, spørgsmålstegn og udråbstegn 
 

Uge Emne Mål Materialer 
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32 - 35 “Hvad tænker du” - At lære om associationer 
- Stifte bekendskab med 
genren essays 
- Lære norsk 

D’dansk 
Min fjerde danskbog 
frilæsning 
grammatip 

36 Alle børn cykler  
(opstart uge 36) 

 Allebørncykler.dk 
Min fjerde danskbog 
frilæsning 

37 Fortsætte med emnet:  - At lære om associationer D’dansk 
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“Hvad tænker du” - Stifte bekendskab med 
genren essays 
- Lære norsk 

Min fjerde danskbog 
frilæsning 
grammatip 

38 - Emneuge    

39 - Lejrskole    

40 - 44 Læs Litteratur - Få viden om litteratur og den 
tid det er skrevet i 

“Omme bag klædeskabet” 
Min fjerde danskbog 
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- Samtale om tekster andre 
udtryksformer 
- stifte bekendskab til 
forskellige genrer indenfor 
fiktion 

grammatip 
frilæsning 
 

45 - 47 Skriv pænt og stavning Vi skal øve pæn hånskrift, 
samt stavning af de 120 ord 

Kopiark 

48 - Juleuge    
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49 - 50 “Gyserhistorier” kendskab til gysergenren 
lære at omskrive en historie og 
fortolkning 

Gyselige væsner (clio.me) 
“Min fjerde danskbog” 

1 - 9 “Drager” + Brødrende 
løvehjerte” 
 

- Lære om sagn og 
fantasifigurer 
- Lære nye ord og vendinger 
- lære at skrive et resume 

D’dansk 
Min fjerde danskbog 
Grammatip 
Frilæsning 
Oplæsning af “Brødrene 

https://portals.clio.me/dk/dansk/4-6/forloeb/show-unitplan/?unit_plan=63db7160-425c-7994-a588-dc0b9b7dfb3d&cHash=937be82fffb9eed2f1db18206d8a7678
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løvehjerte” 
Værkforløb: "Brødrene 
Løvehjerte" (clio.me) 

10-13 “Sølvblomst” At eleverne får fælles 
læseoplevelse og snak om den 
samme roman i klassen 

- bog + opgaver 
“Min fjerde danskbog” + 
grammatip 

14 - 17 Grammatik Vi skal lære at bruge punktum, 
udråbstegn og spørgsmål 
korrekt 

Grammatikværksted (clio.me) 

https://portals.clio.me/dk/dansk/4-6/forloeb/show-unitplan/?unit_plan=10a878eb-cdcd-200a-69ea-8ff26abe58ac&cHash=f28555dd0cffa6fa8fdf0f3c8c0889c0
https://portals.clio.me/dk/dansk/4-6/forloeb/show-unitplan/?unit_plan=10a878eb-cdcd-200a-69ea-8ff26abe58ac&cHash=f28555dd0cffa6fa8fdf0f3c8c0889c0
https://portals.clio.me/dk/dansk/4-6/forloeb/show-unitplan/?unit_plan=e650f358-3ad7-e26a-46be-44ccda8d3ed0&cHash=afc4b78d3ea93e2f19da22c30197f978
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Vi skal kunne forklare hvad 
morfemer er 

18 - Emneuge    

19-23 Billeder sprog og multimodale 
tekster 

Vi skal undersøge og afprøve, 
hvordan både billeder og tekst 
kan være med til at fortælle en 
historie i en multimodal 
fortællende tekst.  
Vi skal også fremstille egne 
billedbøger og 

Billedernes sprog I (clio.me) 
“Min fjerde danskbog” 

https://portals.clio.me/dk/dansk/4-6/forloeb/show-unitplan/?unit_plan=a42edb89-4b97-6601-4d83-716ad67103c8&cHash=7019a11e4a44b292add4e1f0fe374524
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superheltetegneserier. 

24 - 25 Opsamling på årets løb  D’dansk 
Min fjerde danskbog 
frilæsning 
grammatip 

  


