
 

 
Dansk 3./4. klasse 2018/19 

Det Kongelige Teater - Balletskolen Odense  
 

Uge  Emne/aktivitet  Læremidler/materialer  Metode/arbejdsform  Læringsmål  Evaluering 

32   VELKOMMEN I 
SKOLE 

Fælles start + udflugt  

Skolen 
 
Munke Mose 

Gåtur 
 
Leg 
 
Snak 
 
Hygge 
 
Information 

Fællesskab 
 
Company Karma 
 
Kom godt i gang 

Samtale 

33 - 34   Min sommerferie 
 
 

 

Turistbrochurer 
 
Feriebog 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individuel  
 
Grupper 
 
Skriftlig 
 
Mundtlig 

Skriftlig og mundtlig 
fremstilling: 
Jeg kan udtrykke mig 
skriftligt og tegne om en 
personlig oplevelse 
 
Jeg kan udtrykke mig 
mundtligt om en personlig 
oplevelse 
 
Jeg kan fremlægge mit 
produkt i klassen 
 
 

Eleverne skriver, 
tegner og fortælle om 
egen sommerferie. 
 
I grupper løser de 
fælles opgaver. 
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Uge  Emne/aktivitet  Læremidler/materialer  Metode/arbejdsform  Læringsmål  Evaluering 

35 - 39  Læs og skriv 
fagtekster 
 
 

Læs og skriv fagteskter 
(CFU 17/8 - 5/10) 
 
Projektklar? 
Projektarbejde og faglig 
læsning i dansk  
(CFU 31/8 - 5/10) 
 
Faglig læsning 3./4. kl. 
(CFU 17/8 - 5/10) 

Individuel 
 
Par og grupper 
 
Læreroplæg 
 
Hjemmearbejde 
 
Skriftlig 
 
Mundtlig 
 
Klassesamtaler 
 
CL-strukturer 
 
Informationssøgning 

Genrekendskab: 
 
Jeg ved, hvordan en fagbog 
er opbygget 
 
Jeg kan læse og forstå en 
fagbog 
 
Jeg kender forskellige 
læseteknikker 
 
Jeg ved, hvordan jeg finder 
informationer (analogt og 
elektronisk) 
 
Jeg kan skrive min egen 
fagbog 
 
Jeg kan aflevere elektronisk 
på edulife 

Eleverne skriver 
deres egen fagbog 
om et selvvalgt emne 
 
 

40  Projektuge naturfag 
Lars Iversen 

       

41  Træningstur Oure 
 

       

42  EFTERÅRSFERIE 
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Uge  Emne/aktivitet  Læremidler/materialer  Metode/arbejdsform  Læringsmål  Evaluering 

43 - 48  Forfatterskab:  
Hanne Kvist 
 
Roman: 
Jeg er Frede - men 
det er ikke altid det 
de andre kalder mig 
 
 - i samarbejde med 
billedkunst 
 

 
 
 

Billedroman: Jeg er 
Frede, men det er ikke 
altid de de andre kalder 
mig (CFU 12/10-30/11) 
 
Fandango 3 
 
 
 
 
 
 

  

Skriftligt 
 
Mundtligt 
 
Litteratursamtaler 
 
Analyse 
 
Fortolkning 
 
Forskellige 
udtryksformer 
 
Individuel 
 
Par og grupper 
 
Læreroplæg 
 
Hjemmearbejde 
 
CL-strukturer 

Læsetræning 
 
Litteraturkendskab: 
 
Jeg ved, hvad en billedroman 
er 
 
Jeg kan fortælle om 
sammenhængen mellem 
billeder og tekst 
 
Jeg kan gengive handlingen i 
egne tegninger/billeder 
 
Jeg kan arbejde med indre 
og ydre personkarakteristik 
 
Jeg kan arbejde med 
synsvinkel 
 
Jeg kan arbejde med 
billedsprog 
 
 
 
 
 
 
 

Meddigtning 
 
Den varme stol 
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Uge  Emne/aktivitet  Læremidler/materialer  Metode/arbejdsform  Læringsmål  Evaluering 

49 - 51  Jul -  
kanon og 
skriveværksted 
 

 

danskfaget.dk: 
http://www.clioonline.dk/
danskfaget/indskoling/in
dex.php?id=13758&unit_
plan=6f7b3842-f904-4da
9-8a95-6fed86bf0ba1  
 
Kopiark  

Højtlæsning 
 
Individuelt 
 
Pararbejde 
 
Klassesamtaler 
 
Præsentation 

Læsning og skrivning: 
 
Jeg kender klassiske 
julefortællinger og salmer 
 
Jeg kan skrive en julehistorie 
bygget op om 
handlingsbroen 
 
Jeg kan præsentere min 
historie for andre 

Præsentation af egne 
historier 

52  JULEFERIE 

 

       

1 + 2  Nytårstale 
 

 

Dronningens nytårstale 
 
Notatark 
 
Google Drev 

Individuel 
 
Skriftligt 
 
Mundtligt 
 
Klassesamtaler 
 
Se 
 
Lytte 
 
 

Skriftlig fremstilling: 
 
Jeg kan udtrykke mine tanker 
og forventning på skrift. 
 
Jeg kan se og lytte aktivt. 
 
Jeg øver notatteknik.  

Skrive egen 
nytårstale 
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Uge  Emne/aktivitet  Læremidler/materialer  Metode/arbejdsform  Læringsmål  Evaluering 

3  Projektuge 
humanistisk  
v. Charlotte Khader 
og Rikke Leth 
 
Emne følger... 
 

  Gruppearbejde 
 
Projektarbejds- form 
 
Ud af huset 
 
Praktiske opgave 

Arbejdsform - sammen med 
min gruppe kan jeg: 
 
Undre mig 
 
Skrive arbejdsspørgsmål 
 
Undersøge et spørgsmål 
 
Søge information 
 
Udarbejde et  produkt 
 
Fremlægge 

Fremlæggelser 
 
Mundtlig respons fra 
lærer og elever 

4 - 6  Eventyr 
 

 

danskfaget.dk: 
https://www.clioonline.dk
/danskfaget/mellemtrin/f
orloeb/show-unitplan/?u
nit_plan=37b5c54f-05dc-
d20c-c016-dcc3c99921a
e&cHash=ee87977d4fa7
2d40016b1129e0320deb 
 

Læse 
 
Analysere 
 
Fortolke 
 
Mundtlig 
 
Individuel 
 
Par og grupper 
 
Klassesamtaler 

Genrekendskab: 
 
Jeg ved, hvornår en tekst er 
et folkeeventyr og et 
kunsteventyr 
 
Jeg kan nævne mindst tre 
ting der kendetegner 
eventyrgenren 
 
Jeg kan bruge min viden om 
en forfatter, når jeg læser en 
tekst 
Jeg kan læse og forstå 
eventyr 

Mundtlig: 
diskussionscirkel og 
spørgsmå  
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7  VINTERFERIE 

 
 

       

Uge  Emne/aktivitet  Læremidler/materialer  Metode/arbejdsform  Læringsmål  Evaluering 

8 - 15  Forfatterskab: 
Ole Lund Kirkegaard 

 
 
Gummi Tarzan 
 

 

Roman: Gummi Tarzan 
(CFU 22/3-5/4) 
 
Ole Lund KIrkegaard - og 
alle de andre rødder 
(CFU 22/2-12/4) 
 
danskfaget.dk: 
https://www.clioonline.dk
/danskfaget/mellemtrin/e
mner/perioder-og-forfatt
ere/tillaegskanon/ole-lun
d-kirkegaard/ 
 

Læse og lytte 
 
Se 
 
Analyse og fortolkning 
 
Skriftligt 
 
Mundtligt 
 
Individuelt 
 
Par og grupper 
 
Sammenligning 
 
Forskellige 
udtryksformer 
 
Læseteater 
 
Litteratursamtaler 
 
Hjemmearbejde 

Læsetræning 
 
Litteraturkendskab: 
 
Jeg kan arbejde med indre 
og ydre personkarakteristik 
 
Jeg kan beskrive miljøet i 
bogen 
 
Jeg kan sammenligne bog og 
film 
 
Forfatterkendskab: 
 
Jeg kan nævne forskellige 
OLK-bøger 
 
Jeg kan genkende OLK’s 
måde at skrive på 
 
Jeg kender fakta om OLK’s liv 
og forfatterskab 

Fantasirejse 
 
Den varme stol 
 
Rollespil 
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16  PÅSKEFERIE 

 

       

Uge  Emne/aktivitet  Læremidler/materialer  Metode/arbejdsform  Læringsmål  Evaluering 

17 - 21  Læs og skriv digte 
 

 
 

danskfaget.dk: 
https://www.clioonline.dk
/danskfaget/mellemtrin/f
orloeb/show-unitplan/?u
nit_plan=a17bb167-a1c2-
4f81-a45c-86738099bd5
8&cHash=44730b60e36f
a1887fb3936a9eb0d38f 
 
Digte for børn (CFU 
12/4-24/5) 
 
Hånden fuld af digte (1 
stk. CFU 12/4-24/5) 
 

Skrive 
 
Læse 
 
Klassesamtaler 
 
Virkemidler 
 
Analyse 
 
Fortolkning 
 
Layout 
 
Individuel 
 
Par og grupper 

Genrekendskab: 
 
Jeg kan fortælle om tre ting, 
der gør en tekst til et digt 
 
Jeg kan læse og forstå et digt 
 
Jeg kan analysere og fortolke 
simple digte 
 
Jeg kan selv skrive et digt, 
hvor form, sprog og handling 
passer sammen 
 
Jeg kan give respons på 
andres digte 

Udgive klassens egen 
digtsamling 
 
Give og modtage 
respons fra elev til 
elev 
 
 

22  KR. HIMMELFART 
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Uge  Emne/aktivitet  Læremidler/materialer  Metode/arbejdsform  Læringsmål  Evaluering 

23 - 25  Talemåder og 
ordsprog 
 

 

danskfaget.dk: 
https://www.clioonline.dk
/danskfaget/mellemtrin/f
orloeb/show-unitplan/?u
nit_plan=5e31ff8b-b98e-
aaee-f592-350b7154d15
8&cHash=36cf2a2c49b8
f34f3366de24c6afcb03 
 

Individuel 
 
Par og grupper 
 
Læreroplæg 
 
Læse 
 
Tegne 
 
Billeder 

Jeg kan forstå en talemåde 
og et ordsprog 
 
Jeg kan forklare en talemåde 
og et ordsprog gennem ord 
og billeder 
 
Jeg kan reflektere over 
betydningen af ordsprog og 
talemåder 
 
 

Samtale 
 
Tegninger 
 
Skriftlig 

26  Sommerafslutning         

27 -   SOMMERFERIE 

 

       

Planen er vejledende og med ret til løbende ændringer og justeringer. 1/8-2018 Rikke Leth Christiansen 
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● Dansk er repræsenteret med ni timer pr. uge. Som udgangspunkt arbejder vi med emner fra årsplanen tirsdag, onsdag og torsdag. 
Fredag og mandag med alt andet: læsning, stavning, grammatik, skrivning, diktat mv. Der vil forekomme afvigelser.  

 
● Vi arbejder med læringsmål, hvor eleven starter og slutter en periode med at vurderer egen viden, kompetencer og færdigheder. Det 

skal være med til at synliggøre/bevidstgøre eleven om læring og læringspotentiale.  
 

● Alle skal læse 5 x 20 min. hjemme hver uge. Eleven er selv ansvarlig for at have passende litteratur, men jeg er naturligvis behjælpelig 
med råd og vejledning. 

 
● Alle elever medbringer egen bog til læsning hver uge. Vi bruger ca. 2 x 20 min. på læsetræning hver uge.  

 
● Jeg tester elevernes læseudvikling i foråret 2019 umiddelbart inden skole-hjemsamtalen, hvor vi har mulighed for at drøfte resultatet. 

Testen er individuel og den sammen i 2., 3. og 4. kl. Det giver et billede af udviklingen over de tre år. Testen måler tempo og rigtighed. 
Ikke læselyst og -glæde. Den skal skole og hjem være fælles om at opbygge via positive læseoplevelser. 

 
● Vi skriver jævnligt diktat. Den øves hjemme. Det er ca. en gang pr. måned. Diktaterne er niveaudelte efter klassetrin og i tre 

sværhedsgrader pr. klassetrin. 
 

● Vi træner løbende dansk grammatik. Målet er at eleverne efter 4. kl. er fortrolige med de tre store ordklasser (navneord, udsagnsord, 
tillægsord), at de kender både de latinske og danske betegnelser, at de kan sætte punktum og spørgsmålstegn, at de har et begyndende 
kendskab til grammatisk komma samt tegn ved direkte tale. Grammatik trænes i engangbøger, på nettet fx danskfaget.dk og på kopiark.  

 
● Vi øver sammenbunden skrift. 3. klasse skriver de små bogstaver. 4. klasse fortsætter med de store. Alle elever får en mappe til formålet.  

 
● Det er målet at alle elever ved udgangen af 4. kl. er fortrolige med at aflevere skriftlige opgaver i Edulifes opgavesystem. 

 
 

● Der kan være lektier til faget. Det vil fremgå at Edulifes lektiebog. Ved fravær er det elevens ansvar at følge op på lektier.  
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