
ÅRSPLAN FOR DANSK LÆRER: __NAVN Sisse Jensinius

KLASSE: Kompetencehold 4 (5/6 Årgang) SKOLEÅR: 2021 /2022

Uge Lektioner Forløb/andet
Kompetenceområde

og trinmål
Materialer Noter

32 6 Min

sommerferie

Læsning:

Eleven kan udtrykke sig i

skrift, tale, lyd og billede i

formelle situationer.

Kommunikation:

Eleven kan kommunikere

med bevidsthed om

sprogets funktion i

overskuelige formelle og

sociale situationer.

Skriveskabelon Quiz og byt

Skriveopgave om sommerferien

33-36 30 Romanlæsning

”Guldfisken

Glimmer”

Læsning:

Eleven kan læse og forholde

sig til tekster i faglige og

offentlige sammenhænge.

Fremstilling:

Eleven kan udtrykke sig i

skrift, tale, lyd og billede i

formelle situationer.

Fortolkning:

Guldfisken Glimmer

af Jesper Wung Sung - lånt

på CFU + uv materiale

herfra

Genretræk

Analysehjulet

Boganmeldelser



Eleven kan forholde sig til

almene temaer gennem

systematisk undersøgelse af

litteratur og andre æstetiske

tekster.

Efter

behov

Træning Eleven har viden om

morfemer i danske ord.

Eleven har viden om

stavemåde og betydning af

ord i fagtekster.

Gyldendal

leg og lektie

Stavevejen

Opgaveskyen

Stav,5,6

dansktip

- diktat

- lyde og bogstaver

- stavning

- bøjning

- grammatik

- sæt tegn

Efter

Behov

Bevægelse Motion og bevægelse øger

elevens sundhed, trivsel og

læring.

Brain breaks, faglige lege

og undervisningsaktiviteter

Quiz og byt, Hentediktat, fang en makker, svar

bazar, stafet, o-løb mm.

Efter

behov

Frilæsning Læsning:

Eleven kan læse og forholde

sig til tekster i faglige og

offentlige sammenhænge.

Frilæsningsbøger fra

biblioteket eller eReolen

37

Emne

38-41 18 Faglig læsning Læsning: Gyldendals fagbøger Læsestrategier: Før du læser, mens du læser,

efter du har læst

Læsning



Eleven kan læse og forholde

sig til tekster i faglige og

offentlige sammenhænge.

Fremstilling:

Eleven kan udtrykke sig i

skrift, tale, lyd og billede i

formelle situationer.

Kommunikation:

Eleven kan kommunikere

med bevidsthed om

sprogets funktion i

overskuelige formelle og

sociale situationer.

Lave præsentation i google slides

Fremlæggelse for klassen

Efter

behov

Træning Eleven har viden om

morfemer i danske ord.

Eleven har viden om

stavemåde og betydning af

ord i fagtekster.

Gyldendal

leg og lektie

Stavevejen

Opgaveskyen

Stav,5,6

dansktip

- diktat

- lyde og bogstaver

- stavning

- bøjning

- grammatik

- sæt tegn

Efter

behov

Bevægelse Motion og bevægelse øger

elevens sundhed, trivsel og

læring.

Brain breaks, faglige lege

og undervisningsaktiviteter

Quiz og byt, Hentediktat, fang en makker, svar

bazar, stafet, o-løb mm.



Efter

behov

Frilæsning Læsning:

Eleven kan læse og forholde

sig til tekster i faglige og

offentlige sammenhænge.

Frilæsningsbøger fra

biblioteket eller eReolen

42

Efterårs

ferie

43-46 24 Romanlæsning

“De hemmelige

youtubere”

Læsning:

Eleven kan læse og forholde

sig til tekster i faglige og

offentlige sammenhænge.

Fortolkning:

Eleven kan forholde sig til

almene temaer gennem

systematisk undersøgelse af

litteratur og andre æstetiske

tekster.

Kommunikation:

Eleven kan kommunikere

med bevidsthed om

sprogets funktion i

overskuelige formelle og

sociale situationer.

De hemmelige youtubere

af Maria Rørbæk

Lånt på CFU + uv. materiale

herfra

Tv dokumentar:

“Anderledes end mig”

Overlay til e-bogen med spørgsmål, som

eleven arbejder med under læsningen

Lave egne film - “Find et emne I ved noget

om og fortæl os ti ting om det”.



Efter

behov

Træning Eleven har viden om

morfemer i danske ord.

Eleven har viden om

stavemåde og betydning af

ord i fagtekster.

Gyldendal

leg og lektie

Stavevejen

Opgaveskyen

Stav,5,6

dansktip

- diktat

- lyde og bogstaver

- stavning

- bøjning

- grammatik

- sæt tegn

Efter

behov

Bevægelse Motion og bevægelse øger

elevens sundhed, trivsel og

læring.

Brain breaks, faglige lege

og undervisningsaktiviteter

Quiz og byt, Hentediktat, fang en makker, svar

bazar, stafet, o-løb mm.

Efter

behov

Frilæsning Læsning:

Eleven kan læse og forholde

sig til tekster i faglige og

offentlige sammenhænge.

Frilæsningsbøger fra

biblioteket eller eReolen

47

Skole-

fest

48-50 12 Jul Fremstilling:

Eleven kan udtrykke sig i

skrift, tale, lyd og billede i

formelle situationer

Skriveskabelon - idébank Skrive en julehistorie

Læse højt for klassen

Efter

behov

Bevægelse Motion og bevægelse øger

elevens sundhed, trivsel og

læring.

Brain breaks, faglige lege

og undervisningsaktiviteter

Quiz og byt, Hentediktat, fang en makker, svar

bazar, stafet, o-løb mm.



Efter

behov

Frilæsning Læsning:

Eleven kan læse og forholde

sig til tekster i faglige og

offentlige sammenhænge.

Frilæsningsbøger fra

biblioteket eller eReolen

51-52

Jule-

ferie

1-2 10 Nytårstaler Fremstilling:

Eleven kan udtrykke sig i

skrift, tale, lyd og billede i

formelle situationer.

Dronningens nytårstale

Skriveskabelon

Vi ser og diskuterer dronningens nytårstale

Eleverne skriver egne nytårstaler. De skal

optage sig selv læse talen

Fremlæggelser

Efter

behov

Bevægelse Motion og bevægelse øger

elevens sundhed, trivsel og

læring.

Brain breaks, faglige lege

og undervisningsaktiviteter

Quiz og byt, Hentediktat, fang en makker,

svar bazar, stafet, o-løb mm.

Efter

behov

Frilæsning Læsning:

Eleven kan læse og forholde

sig til tekster i faglige og

offentlige sammenhænge.

Frilæsningsbøger fra

biblioteket eller eReolen

3-5 18 Romanlæsning

“Når man

kalder på

døden”

Læsning:

Eleven kan læse og forholde

sig til tekster i faglige og

offentlige sammenhænge.

Fortolkning:

Når man kalder på døden

af Joy Lieberkind

lånt på CFU + uv. materiale

herfra

Overlay: Før du læser, mens du læser, efter

du har læst.

Spørgsmål og diskussioner



Eleven kan forholde sig til

almene temaer gennem

systematisk undersøgelse af

litteratur og andre æstetiske

tekster.

Efter

behov

Træning Eleven har viden om

morfemer i danske ord.

Eleven har viden om

stavemåde og betydning af

ord i fagtekster.

Gyldendal

leg og lektie

Stavevejen

Opgaveskyen

Stav,5,6

dansktip

- diktat

- lyde og bogstaver

- stavning

- bøjning

- grammatik

- sæt tegn

Efter

behov

Bevægelse Motion og bevægelse øger

elevens sundhed, trivsel og

læring.

Brain breaks, faglige lege

og undervisningsaktiviteter

Quiz og byt, Hentediktat, fang en makker, svar

bazar, stafet, o-løb mm.

Efter

behov

Frilæsning Læsning:

Eleven kan læse og forholde

sig til tekster i faglige og

offentlige sammenhænge.

Frilæsningsbøger fra

biblioteket eller eReolen

6

Emne



7

Vinter

ferie

8 6 Træning Eleven har viden om

morfemer i danske ord.

Eleven har viden om

stavemåde og betydning af

ord i fagtekster.

Gyldendal

leg og lektie

Stavevejen

Opgaveskyen

Stav,5,6

dansktip

- diktat

- lyde og bogstaver

- stavning

- bøjning

- grammatik

- sæt tegn

Efter

behov

Frilæsning Læsning:

Eleven kan læse og forholde

sig til tekster i faglige og

offentlige sammenhænge.

Frilæsningsbøger fra

biblioteket eller eReolen

9-12 24 Romanlæsning

+ film

“Drengen med

sølvhjelmen”

Læsning:

Eleven kan læse og forholde

sig til tekster i faglige og

offentlige sammenhænge.

Fortolkning

Eleven kan forholde sig til

almene temaer gennem

systematisk undersøgelse af

litteratur og andre æstetiske

tekster.

Drengen med sølvhjelmen

af Hanne kvist

Lånt på CFU + uv. materiale

herfra

Film: “Drengen der fik en

lillesøster med vinger”

Genretræk

Analysehjulet

Boganmeldelser



Efter

behov

Træning Eleven har viden om

morfemer i danske ord.

Eleven har viden om

stavemåde og betydning af

ord i fagtekster.

Gyldendal

leg og lektie

Stavevejen

Opgaveskyen

Stav,5,6

dansktip

- diktat

- lyde og bogstaver

- stavning

- bøjning

- grammatik

- sæt tegn

Efter

behov

Bevægelse Motion og bevægelse øger

elevens sundhed, trivsel og

læring.

Brain breaks, faglige lege

og undervisningsaktiviteter

Quiz og byt, Hentediktat, fang en makker, svar

bazar, stafet, o-løb mm.

Efter

behov

Frilæsning Læsning:

Eleven kan læse og forholde

sig til tekster i faglige og

offentlige sammenhænge.

Frilæsningsbøger fra

biblioteket eller eReolen

13-14 12 Fortællende

tekster om

vinger og

frihed

Læsning:

Eleven kan læse og forholde

sig til tekster i faglige og

offentlige sammenhænge.

Fortolkning:

Eleven kan forholde sig til

almene temaer gennem

systematisk undersøgelse af

litteratur og andre æstetiske

tekster.

Læseforløb på Gyldendal



Efter

behov

Bevægelse Motion og bevægelse øger

elevens sundhed, trivsel og

læring.

Brain breaks, faglige lege

og undervisningsaktiviteter

Quiz og byt, Hentediktat, fang en makker, svar

bazar, stafet, o-løb mm.

Efter

behov

Frilæsning Læsning:

Eleven kan læse og forholde

sig til tekster i faglige og

offentlige sammenhænge.

Frilæsningsbøger fra

biblioteket eller eReolen

15

Påske-

ferie

16-18 18 Kortfilm Fremstilling:

Eleven kan udtrykke sig i

skrift, tale, lyd og billede i

formelle situationer.

Kommunikation:

Eleven kan kommunikere

med bevidsthed om

sprogets funktion i

overskuelige formelle og

sociale situationer.

Genreforløb på Gyldendal

Efter

behov

Træning Eleven har viden om

morfemer i danske ord.

Gyldendal

leg og lektie

Stavevejen

Opgaveskyen

Stav,5,6

- diktat

- lyde og bogstaver

- stavning

- bøjning

- grammatik



Eleven har viden om

stavemåde og betydning af

ord i fagtekster.

dansktip - sæt tegn

Efter

behov

Bevægelse Motion og bevægelse øger

elevens sundhed, trivsel og

læring.

Brain breaks, faglige lege

og undervisningsaktiviteter

Quiz og byt, Hentediktat, fang en makker, svar

bazar, stafet, o-løb mm.

Efter

behov

Frilæsning Læsning:

Eleven kan læse og forholde

sig til tekster i faglige og

offentlige sammenhænge.

Frilæsningsbøger fra

biblioteket eller eReolen

19-22 24 Film-

produktion

Fremstilling:

Eleven kan udtrykke sig i

skrift, tale, lyd og billede i

formelle situationer.

Kommunikation:

Eleven kan kommunikere

med bevidsthed om

sprogets funktion i

overskuelige formelle og

sociale situationer.

Eget materiale

Efter

hehov

Træning Eleven har viden om

morfemer i danske ord.

Eleven har viden om

stavemåde og betydning af

ord i fagtekster.

Gyldendal

leg og lektie

Stavevejen

Opgaveskyen

Stav,5,6

dansktip

- diktat

- lyde og bogstaver

- stavning

- bøjning

- grammatik

- sæt tegn



Efter

behov

Bevægelse Motion og bevægelse øger

elevens sundhed, trivsel og

læring.

Brain breaks, faglige lege

og undervisningsaktiviteter

Quiz og byt, Hentediktat, fang en makker, svar

bazar, stafet, o-løb mm.

Efter

behov

Frilæsning Læsning:

Eleven kan læse og forholde

sig til tekster i faglige og

offentlige sammenhænge.

Frilæsningsbøger fra

biblioteket eller eReolen

23

Skole-

bytte

24-25 Sidste uger

inden

sommerferien

Opsamling på hængepartier

Plads til spontane ideer

Hver uge har vi “Ugens ord”. Ugens ord bliver et fremmedord, som vi vil diskutere betydningen af samt få styr på hvordan det staves.

Årsplanen er vejledende. Ændringer kan forekomme.


