
Klasse: 4. klasse   Skoleår:   2020/2021                   DANSK 
                 Skovby Friskole 
Lærer Jane Riemann 

 
Kompetencemål EFTER 4. klasse. 
 
 
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. 
 
 
Ind imellem nedenstående vil jeg lægge små projekter ind, ligesom jeg gjorde i 3. kl. Disse vil i løbet af året blive skrevet ind i 
årsplanen, da jeg planlægger dem spontant. Sidste skoleår havde vi forfatterskab med Kim Fupz Aakeson (portrættegning og 
interview af forældre), forfatterskab Ole Lund Kirkegaard (fokus på læsning), Foldebøger med ordsprog og bogorm til loftet 
(fokus på læsehastighed og forståelse). Det er lignende projekter, der vil komme. 
 
Derudover vil vi arbejde sideløbende med de skriftlige bøger, som eleverne får udleveret på individuelt niveau og diktater.  
Stavetræning med selvkontrol arbejdes der med på klassen. Enkelte elever arbejder ikke med denne bog. 
 
 
Forbehold for ændringer. 
 



Uge/måned Emne Kompetence- 
område(r) 

 Forløb/stofområde Evt. produkt 

Uge 33-36 
 
 
 
 

Opstart 
Gennemgang 
af skoleår. 
 
Film  
 
Anne Ancher 

Læsning 
Fremstilling  
Fortolkning  
 
”The fantastic flying books” af Morris Lessmore  
 
Læsning  
Fremstilling  

 

 

Vi bruger den 1. 
time på at 
gennemgå årsplan. 
 
Youtube  

 
 
 
 
Denne film nåede 
vi ikke i 3. klasse ! 
 
Tegninger efter 
”Pigen i solen” 

Uge 37- 41   
 
 
 
Tid til Dansk, 
med 
syvmilestøvler 
på 

Læsning 
Fremstilling  
Fortolkning  
kommunikation 

  

 

Opgaver laves fra 
bogen. 
 
 
Skrive historier 
selv. 

Uge 43-49 Svensk og 
norsk  
 
 
Grammatik 
 
Fortællinger 
Tid til dansk  
 
  
 
 

Læsning  
Kommunikation  
 
 
Fremstilling  
 
Læsning  
 
 
 
 
 
 

 www.Nordeniskole
n.dk 
Evt. fra 
www.Dansk 
Gyldendal.dk  
 
 
Læsebog  
 
 
 
 
 

Der lyttes til de 2 
sprog, og vi 
oversætter til 
dansk. 
Store udsagnsled, 
grundled og 
kommategn i 
karton, opsættes i 
vinduer og loft.   
 
Vi arbejder med 
opgaver i bogen  
 

http://www.nordeniskolen.dk/
http://www.nordeniskolen.dk/


Uge/måned Emne Kompetence- 
område(r) 

 Forløb/stofområde Evt. produkt 

Ronja 
Røverdatter 

Læsning  
Kommunikation 
Fortolkning  

Bog fra depotet 
 
Høres på Nota 

Der arbejdes med 
opgaver og med 
forsideillustrationer 

 
 
Uge 50-51 

Ronja 
Røverdatter 
 
Nisser 

Læsning 
Fremstilling  
Fortolkning  
Kommunikation  

   
 
 
Egne nissehistorier 

Uge 1-3 Opsamlings 
dage  
 
 
Grammatik-
kursus 

 
 
 
 
Fremstilling  

 Opsamling på det 
1. halve år. 
 
Vi arbejder med 
kopiark, tavle 
undervisning og 
https://dansk3-
6.gyldendal.dk/trae
ning 
 
Ordklasser, 
punktum og start 
komma.  
 

Vi arbejder med 
elevernes egne 
små historier, og 
har fokus på 
tegnsætning 
 
Evt. gruppearbejde 

Uge 4-6 Fokus på 
skrivning  

Fremstilling  
Læsning  
 
 

 https://dansk3-
6.gyldendal.dk/forlo
eb/fremstilling/skriv
-fiktion  
 

Egne stile 
Stadig fokus på 
tegnsætning 

https://dansk3-6.gyldendal.dk/traening
https://dansk3-6.gyldendal.dk/traening
https://dansk3-6.gyldendal.dk/traening
https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/fremstilling/skriv-fiktion
https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/fremstilling/skriv-fiktion
https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/fremstilling/skriv-fiktion
https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/fremstilling/skriv-fiktion


Uge/måned Emne Kompetence- 
område(r) 

 Forløb/stofområde Evt. produkt 

Uge 8- 11  ”Pigen med 
pigsko” 
 
Nyt forløb fra 
Dansk 
Gyldendal 
 
 
 
Forfatteren 
Mette Vedsøe 

Læsning  
Fortolkning  
Kommunikation  

 Dansk 
Gyldendal.dk 
 
https://dansk3-
6.gyldendal.dk/forlo
eb/fortolkning/vaer
ker/en-pige-med-
pigsko 
 
https://dansk3-
6.gyldendal.dk/forlo
eb/fortolkning/forfat
ter/mette-vedsoe  

Tekst  
 
Udstilling med 
omdrejningspunkt 
om skilsmisse, 
sko…. 
 

Uge 14-17 Læseforstå- 
else  
Brug af 
forskellige 
strategier. 
 
Faglig 
læsning  

 Læsning   https://dansk3-
6.gyldendal.dk/forlo
eb/laesning/laesefo
rstaaelse  
 
https://dansk3-
6.gyldendal.dk/forlo
eb/laesning/fagligla
esning  

 
 
 
 
 

Uge 18-20 Projekt – ikke 
planlagt 
endnu 
Kunstner eller 
forfatter  

Projektopgave!!   Kreativt produkt 
 
Læsning  

https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/fortolkning/vaerker/en-pige-med-pigsko
https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/fortolkning/vaerker/en-pige-med-pigsko
https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/fortolkning/vaerker/en-pige-med-pigsko
https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/fortolkning/vaerker/en-pige-med-pigsko
https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/fortolkning/vaerker/en-pige-med-pigsko
https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/fortolkning/forfatter/mette-vedsoe
https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/fortolkning/forfatter/mette-vedsoe
https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/fortolkning/forfatter/mette-vedsoe
https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/fortolkning/forfatter/mette-vedsoe
https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/laesning/laeseforstaaelse
https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/laesning/laeseforstaaelse
https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/laesning/laeseforstaaelse
https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/laesning/laeseforstaaelse
https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/laesning/fagliglaesning
https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/laesning/fagliglaesning
https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/laesning/fagliglaesning
https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/laesning/fagliglaesning


Uge/måned Emne Kompetence- 
område(r) 

 Forløb/stofområde Evt. produkt 

Uge 21-23 Tid til dansk  
 

 
Læsning  
Fortolkning 
kommunikation 
  

 Vi læser op på de 
manglende tekster 
i læsebogen Tid til 
dansk og afslutter 
Stavetræning med 
selvkontrol 4.1 og 
4.2 

  

Uge 24-26  Bufferuger og 
opsamling  
Øve til 
sommerfest 
forhåbentlig… 

    

      

 
 


