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DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE

Dette forløb udgør en prototype på et danskforløb til 4. klasse, som er udviklet til at styrke og fasthol-
de elevers motivation for læring.

Formålet med denne prototype er at styrke motivationen for læring gennem synlige læringsmål, 
faglig di!erentiering og elevernes medbestemmelse.

Prototypen er udviklet af University College Lillebælt, Forskning og Udvikling i samarbejde med 
lærere på Sct. Hans Skole, Odense. Prototype og læringsforløb er udviklet til et danskforløb i 
forbindelse med forskningsprojektet: Værdier i spil. Projektet blev udviklet og afholdt i skoleåret 
2014-2015.

Læs mere om projektet i det følgende, herunder forskningsprojektets forskningsspørgsmål og teore-
tiske baggrund. Til sidst i dokumentet "ndes alle prototyper.
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PROTOTYPE DANSKFORLØB 4. KLASSE:
LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE



OM PROTOTYPEN

Prototypen indeholder:



 



Tal med eleverne om formål og mål for dansk

Poster med dansk formål

Lærervejledning

Drejebog

Læringsmål, der kan løses gennem 4 
læringsroller

Læringskort til eleverne

Elevens overblik over læringsmål, klister-
mærker til evaluering og til at sætte i 
)ü/&+$0%üƞ"1

�ü/&+$0%üƞ"

Fordi vi skal lære noget om os selv, andre 

mennesker og den verden, vi lever i, igennem tekster

Hvorfor skal vi lære dansk?

Hvordan lære vi dansk?

Ved at læse tekster, lave tekster, 

forstå tekster og få andre til at 

forstå tekster. 

Læse tekster
Lave tekster

Forstå tekster
Få andre til at forstå

Læringsrolle: Tale med andre Jeg skal tale med min makker om, hvad jeg ved om Astrid 
Lindgren. Jeg skal lave et mindmap over det, jeg ved om Astrid 
Lindgren. 

Læringsrolle: Undersøge verdenJeg skal finde ud af 3-5 ting, jeg gerne vil vide om Astrid Lindgren. Jeg skal skrive dem ned som spørgsmål.
Læringsrolle: Gå på opdagelse i verdenJeg skal interviewe 2-3 personer om, hvad de ved om Astrid Lind-

gren.

Læringsrolle: Sanse verden
Tegn et mindmap med det, du ved om Astrid Lindgren.

Jeg kan forberede mig på at læse en tekst

LÆSE TEKSTER - FØRLÆSNING

FORBEREDELSE

VÆLG EN OPGAVE

HVOR GOD ER JEG NU TILAT FORBEREDE MIG PÅ AT LÆSE EN TEKST
1 2 3 4 5

LÆRINGSHÆFTE - DANSK
NAVN:Jeg kan få andre til at forstå

Jeg kan læse tekster
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Oversigt over læringsmål

LÆSNING – JEG KAN LÆSE TEKSTER
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Oversigt over forløb

Introduktion af formål, læringsmål og forløb
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Læsning af en roman af Astrid Lindgren
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Samlet oversigt: faglige områder og uger

KOMPETENCEMÅL:
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LÆSNING – JEG KAN LÆSE TEKSTER FORTOLKNING – JEG KAN FORSTÅ TEKSTER
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UGE 2, 3 OG 4: LÆSNING AF ROMAN AF ASTRID LINDGREN
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UGE 6: FREMLÆGGELSE
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Læringskort til forløbet
Uge 1 - Førlæsning

Lærerens læringskort



Læringsrolle: Tale med andre Jeg skal tale med min makker om, hvad jeg ved om Astrid 

Lindgren. Jeg skal lave et mindmap over det, jeg ved om Astrid 

Lindgren. 

Læringsrolle: Undersøge verdenJeg skal finde ud af 3-5 ting, jeg gerne vil vide om Astrid 

Lindgren. Jeg skal skrive dem ned som spørgsmål.Læringsrolle: Gå på opdagelse i verden
Jeg skal interviewe 2-3 personer om, hvad de ved om Astrid Lind-

gren.

Læringsrolle: Sanse verdenTegn et mindmap med det, du ved om Astrid Lindgren.

Jeg kan forberede mig på at læse en tekst

LÆSE TEKSTER - FØRLÆSNING

FORBEREDELSE

VÆLG EN OPGAVE

HVOR GOD ER JEG NU TIL
AT FORBEREDE MIG PÅ AT LÆSE EN TEKST1

2
3

4
5

Elevens læringskort
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Lærerens læringskort



Elevens læringskort

Læringsrolle: Tale med andre Tal med en bibliotekar om hvilke bøger, du kan læse om Astrid 

Lindgren.

Læringsrolle: Undersøge verdenFind en fagbog og find 3 hjemmesider, hvor du kan finde svar på 

dine spørgsmål.

Læringsrolle: Gå på opdagelse i verden
Find 3 hjemmesider om Astrid Lindgren. Find ud af hvem, der har 

lavet dem, og hvorfor de har lavet dem.Læringsrolle: Sanse verdenFind billeder og film, der fortæller om Astrid Lindgren.Læse de tekster, jeg har fundet frem til. Skrive ned, optage

på bånd eller tegne det, jeg finder ud af.

Jeg kan finde en tekst for at finde mere viden

LÆSE TEKSTER - FØRLÆSNING

FIND TEKSTEN

VÆLG EN OPGAVE

HVOR GOD ER JEG NU TIL
AT FINDE EN TEKST FOR AT FINDE MERE VIDEN
1

2
3

4
5

SKAL
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Læringskort til forløbet
Uge 2-4 - Læsning

Lærerens læringskort



Elevens læringskort

Streg eller marker de dele af teksten, som gør særligt indtryk på 

dig. 

Læringsrolle: Tale med andre
Læs den del af teksten op for en makker, som gør et særligt

indtryk på dig. Læs den, så man kan høre, hvordan du oplever den.

Tal med din makker om, hvordan I oplever teksten.
Læringsrolle: Undersøge verden

Skriv tre ting ned, du føler, når du læser teksten.

Find ud af, om de ting står direkte i teksten eller ikke står direkte 

i teksten.

Læringsrolle: Gå på opdagelse i verden

Lav et rollespil, der viser, hvordan du oplever teksten. 

Læringsrolle: Sanse verdenLav en digital billedfortælling, der viser, hvordan du oplever 

teksten.

Jeg kan opleve tekster

FORSTÅ TEKSTER - LÆSNING

SANSNING OG OPLEVELSE

VÆLG EN OPGAVE

HVOR GOD ER JEG NU TILAT OPLEVE TEKSTER1
2

3
4

5

SKAL
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Lærerens læringskort



Elevens læringskort

Find 5 ord i teksten, som I ikke ved, hvad betyder, og slå dem op 

på DDO.

Læringsrolle: Tale med andreTal med din makker om, hvordan I forstår ordene. 

Tal om, om I kender ord, som ligner eller betyder det samme.

Læringsrolle: Undersøge verdenFind 5 ord, som betyder det samme.
Find 5 ord, som betyder det modsatte.

Læringsrolle: Gå på opdagelse i verden
Find billeder på nettet af ordene.Læringsrolle: Sanse verdenSkriv et digt eller find musik til ordene.

Jeg kan forstå ords betydning

LÆSE TEKSTER - LÆSNING

SPROGFORSTÅELSE

VÆLG EN OPGAVE

HVOR GOD ER JEG NU TILAT FORSTÅ ORDS BETYDNING1
2

3
4

5

SKAL
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Lærerens læringskort



Elevens læringskort

Find en person i kapitlet, du vil arbejde med.Læringsrolle: Tale med andre Find sammen med din makker 5 steder i teksten, hvor personen 

beskrives. Tal med din makker om, hvordan personen beskrives. 

Skriv 5 ord ned, som fortæller noget om personen.Læringsrolle: Undersøge verdenFind 5 steder i teksten, hvor personen beskrives. Skriv ned, 

hvordan personen beskrives: igennem sit udseende, igennem sine 

tanker, igennem hvordan andre ser på personen, eller...Læringsrolle: Gå på opdagelse i verden
Find ud af, hvilke andre personer, I kender, som ligner den person, 

I beskriver. Find de punkter, hvor de ligner hinanden.

Skriv lighedspunkterne ned.
Læringsrolle: Sanse verdenLav tre tegninger af personen, som viser 3 sider af personen. 

Skriv 5 ord ned, som fortæller noget om personen.

Jeg skal undersøge, hvad teksten består af

FORSTÅ TEKSTER - LÆSNING

UNDERSØGELSE - PERSON

VÆLG EN OPGAVE

HVOR GOD ER JEG NU TILAT UNDERSØGE HVAD TEKSTEN BESTÅR AF1 2 3 4 5

SKAL
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Lærerens læringskort



Elevens læringskort

Læringsrolle: Tale med andre Find et sted i kapitlet, hvor omgivelserne (naturen, et landskab 

eller et hus) beskrives. Tal med din makker om, hvad omgivelserne 

fortæller om historien. Skriv sammen med din makker 5 ord ned, 

som fortæller noget om omgivelserne og historien.Læringsrolle: Undersøge verdenFind eksempler på, hvordan omgivelserne beskrives positivt og 

negativt. Skriv stikord ned til de positive beskrivelser af omgivel-

serne. Skrive stikord ned til de negative beskrivelser af omgivel-

serne.

Læringsrolle: Gå på opdagelse i verdenFind 3 steder i kapitlet, hvor omgivelserne (naturen, et landskab 

eller et hus) beskrives. Find billeder af steder, der ligner dem i 

bogen. Skriv 5 stikord ned, som siger noget om lighederne.Læringsrolle: Sanse verdenLav en tegning af omgivelserne, som viser en særlig stemning fra 

kapitlet. Skriv 5 ord ned, som fortæller noget om omgivelserne.

Jeg skal undersøge, hvad teksten består af

FORSTÅ TEKSTER - LÆSNING

UNDERSØGELSE - MILJØ

VÆLG EN OPGAVE

HVOR GOD ER JEG NU TILAT UNDERSØGE HVAD TEKSTEN BESTÅR AF1 2 3 4 5
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Lærerens læringskort



Elevens læringskort

Jeg skal finde alt det frem, som jeg har skrevet ned om Astrid 

Lindgren. 

Læringsrolle: Tale med andre Tal med din makker om, hvordan I kan se, at det er en bog, som 

Astrid Lindgren har skrevet. Find sammen med din makker 3 

eksempler i teksten på, at I kan se, at teksten er skrevet af Astrid 

Lindgren.

Læringsrolle: Undersøge verdenSe på dine noter om Astrid Lindgren. Find 3 ting, som er særlige

for Astrid Lindgrens bøger. Find eksempler i bogen på de ting, som

er særlige for Astrid Lindgren.
Læringsrolle: Gå på opdagelse i verdenFind ud af mere viden om bogen, du har læst: Hvornår er den 

skrevet? Hvor mange sprog er den oversat til? Er den lavet som 

film? Hvornår? 

Læringsrolle: Sanse verdenSe på billeder af Astrid Lindgren, og se film om Astrid Lindgren. 

Find ud af, hvad de fortæller om den bog, du har læst. Find 3 

eksempler i teksten på, at du kan se, at det er en bog, som Astrid 

Lindgren har skrevet.

Jeg ved noget om forfatteren

FORSTÅ TEKSTER - LÆSNING

PERSPEKTIVERING

VÆLG EN OPGAVE

HVOR GOD ER JEG NU TILAT VIDE NOGET OM FORFATTEREN1 2 3 4 5

SKAL



Læringskort til forløbet i uge 5 - Selvstændig fordybelse
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Læringskort til forløbet
Uge 6 - Fremlæggelse

Lærerens læringskort



Elevens læringskort

Streg eller marker de dele af teksten, som gør særligt indtryk på 
dig. 

Læringsrolle: Tale med andreLæs den del af teksten op for en makker, som gør et særligt
indtryk på dig. Læs den, så man kan høre, hvordan du oplever den.
Tal med din makker om, hvordan I oplever teksten.

Læringsrolle: Undersøge verdenSkriv tre ting ned, du føler, når du læser teksten.Find ud af, om de ting står direkte i teksten eller ikke står direkte 
i teksten.

Læringsrolle: Gå på opdagelse i verdenLav et rollespil, der viser, hvordan du oplever teksten. Læringsrolle: Sanse verdenLav en digital billedfortælling, der viser, hvordan du oplever 
teksten.

Jeg kan opleve tekster

FORSTÅ TEKSTER - LÆSNING

SANSNING OG OPLEVELSE

VÆLG EN OPGAVE

HVOR GOD ER JEG NU TIL
AT OPLEVE TEKSTER

1 2 3 4 5

SKAL
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Lærerens læringskort



Elevens læringskort

Streg eller marker de dele af teksten, som gør særligt indtryk på 

dig. 

Læringsrolle: Tale med andre Tal med din makker om, hvad der har gjort mest indtryk på dig 

ved bogen og hvorfor. Lav sammen med din makker en drama-

tiseret oplæsning for klassen, som udtrykker din forståelse.
Læringsrolle: Undersøge verdenGennemgå det valgte tekststykke for klassen ord for ord i en 

Prezi, og forklar, hvad der gør indtryk på dig i teksten og hvorfor.
Læringsrolle: Gå på opdagelse i verden 
Forklare, hvordan du forstår teksten ud fra Astrid Lindgrens liv 

igennem en billedfortælling.
Læringsrolle: Sanse verdenLav en digital billedfortælling om din oplevelse af roman.

Jeg skal fortælle andre om det, jeg ved

LAVE TEKSTER - EFTER LÆSNING

FREMSTILLING

VÆLG EN OPGAVE

HVOR GOD ER JEG NU TIL
AT FORTÆLLE ANDRE OM DET JEG VED1

2
3

4
5

SKAL



Fordi vi, igennem tekster, 
skal lære noget om :

Hvorfor skal vi lære dansk?

Hvordan lærer vi dansk?

Ved at:

Læse tekster Lave tekster Forstå tekster Få andre til at forstå

os selv
andre mennesker 

den verden vi lever i

læse tekster lave tekster forstå tekster og 
få andre til at forstå 
tekster 



LÆRINGSHÆFTE - DANSK

NAVN:

Jeg kan få andre til at forstå Jeg kan læse tekster



Jeg kan lave tekster Jeg kan forstå tekster



Læringsrolle: Tale med andre 

Jeg skal tale med min makker om, hvad jeg ved om Astrid 

Lindgren. Jeg skal lave et mindmap over det, jeg ved om Astrid 

Lindgren. 

Læringsrolle: Undersøge verden

Jeg skal finde ud af 3-5 ting, jeg gerne vil vide om Astrid 

Lindgren. Jeg skal skrive dem ned som spørgsmål.

Læringsrolle: Gå på opdagelse i verden

Jeg skal interviewe 2-3 personer om, hvad de ved om Astrid Lind-

gren.

Læringsrolle: Sanse verden

Tegn et mindmap med det, du ved om Astrid Lindgren.

Jeg kan forberede mig på at læse en tekst

LÆSE TEKSTER - FØRLÆSNING

FORBEREDELSE

VÆLG EN OPGAVE

HVOR GOD ER JEG NU TIL

AT FORBEREDE MIG PÅ AT LÆSE EN TEKST

1 2 3 4 5



Læringsrolle: Tale med andre 

Tal med en bibliotekar om hvilke bøger, du kan læse om Astrid 

Lindgren.

Læringsrolle: Undersøge verden

Find en fagbog og find 3 hjemmesider, hvor du kan finde svar på 

dine spørgsmål.

Læringsrolle: Gå på opdagelse i verden

Find 3 hjemmesider om Astrid Lindgren. Find ud af hvem, der har 

lavet dem, og hvorfor de har lavet dem.

Læringsrolle: Sanse verden

Find billeder og film, der fortæller om Astrid Lindgren.

Læse de tekster, jeg har fundet frem til. Skrive ned, optage

på bånd eller tegne det, jeg finder ud af.

Jeg kan finde en tekst for at finde mere viden

LÆSE TEKSTER - FØRLÆSNING

FIND TEKSTEN

VÆLG EN OPGAVE

HVOR GOD ER JEG NU TIL

AT FINDE EN TEKST FOR AT FINDE MERE VIDEN

1 2 3 4 5

SKAL



Streg eller marker de dele af teksten, som gør særligt indtryk på 

dig. 

Læringsrolle: Tale med andre

Læs den del af teksten op for en makker, som gør et særligt

indtryk på dig. Læs den, så man kan høre, hvordan du oplever den.

Tal med din makker om, hvordan I oplever teksten.

Læringsrolle: Undersøge verden

Skriv tre ting ned, du føler, når du læser teksten.

Find ud af, om de ting står direkte i teksten eller ikke står direkte 

i teksten.

Læringsrolle: Gå på opdagelse i verden

Lav et rollespil, der viser, hvordan du oplever teksten. 

Læringsrolle: Sanse verden

Lav en digital billedfortælling, der viser, hvordan du oplever 

teksten.

Jeg kan opleve tekster

FORSTÅ TEKSTER - LÆSNING

SANSNING OG OPLEVELSE

VÆLG EN OPGAVE

HVOR GOD ER JEG NU TIL

AT OPLEVE TEKSTER

1 2 3 4 5

SKAL



Find 5 ord i teksten, som I ikke ved, hvad betyder, og slå dem op 

på DDO.

Læringsrolle: Tale med andre

Tal med din makker om, hvordan I forstår ordene. 

Tal om, om I kender ord, som ligner eller betyder det samme.

Læringsrolle: Undersøge verden

Find 5 ord, som betyder det samme.

Find 5 ord, som betyder det modsatte.

Læringsrolle: Gå på opdagelse i verden

Find billeder på nettet af ordene.

Læringsrolle: Sanse verden

Skriv et digt eller find musik til ordene.

Jeg kan forstå ords betydning

LÆSE TEKSTER - LÆSNING

SPROGFORSTÅELSE

VÆLG EN OPGAVE

HVOR GOD ER JEG NU TIL

AT FORSTÅ ORDS BETYDNING

1 2 3 4 5

SKAL



Find en person i kapitlet, du vil arbejde med.

Læringsrolle: Tale med andre 

Find sammen med din makker 5 steder i teksten, hvor personen 

beskrives. Tal med din makker om, hvordan personen beskrives. 

Skriv 5 ord ned, som fortæller noget om personen.

Læringsrolle: Undersøge verden

Find 5 steder i teksten, hvor personen beskrives. Skriv ned, 

hvordan personen beskrives: igennem sit udseende, igennem sine 

tanker, igennem hvordan andre ser på personen, eller...

Læringsrolle: Gå på opdagelse i verden

Find ud af, hvilke andre personer, I kender, som ligner den person, 

I beskriver. Find de punkter, hvor de ligner hinanden.

Skriv lighedspunkterne ned.

Læringsrolle: Sanse verden

Lav tre tegninger af personen, som viser 3 sider af personen. 

Skriv 5 ord ned, som fortæller noget om personen.

Jeg skal undersøge, hvad teksten består af

FORSTÅ TEKSTER - LÆSNING

UNDERSØGELSE - PERSON

VÆLG EN OPGAVE

HVOR GOD ER JEG NU TIL

AT UNDERSØGE HVAD TEKSTEN BESTÅR AF

1 2 3 4 5

SKAL



Læringsrolle: Tale med andre 

Find et sted i kapitlet, hvor omgivelserne (naturen, et landskab 

eller et hus) beskrives. Tal med din makker om, hvad omgivelserne 

fortæller om historien. Skriv sammen med din makker 5 ord ned, 

som fortæller noget om omgivelserne og historien.

Læringsrolle: Undersøge verden

Find eksempler på, hvordan omgivelserne beskrives positivt og 

negativt. Skriv stikord ned til de positive beskrivelser af omgivel-

serne. Skrive stikord ned til de negative beskrivelser af omgivel-

serne.

Læringsrolle: Gå på opdagelse i verden

Find 3 steder i kapitlet, hvor omgivelserne (naturen, et landskab 

eller et hus) beskrives. Find billeder af steder, der ligner dem i 

bogen. Skriv 5 stikord ned, som siger noget om lighederne.

Læringsrolle: Sanse verden

Lav en tegning af omgivelserne, som viser en særlig stemning fra 

kapitlet. Skriv 5 ord ned, som fortæller noget om omgivelserne.

Jeg skal undersøge, hvad teksten består af

FORSTÅ TEKSTER - LÆSNING

UNDERSØGELSE - MILJØ

VÆLG EN OPGAVE

HVOR GOD ER JEG NU TIL

AT UNDERSØGE HVAD TEKSTEN BESTÅR AF

1 2 3 4 5



Jeg skal finde alt det frem, som jeg har skrevet ned om Astrid 

Lindgren. 

Læringsrolle: Tale med andre 

Tal med din makker om, hvordan I kan se, at det er en bog, som 

Astrid Lindgren har skrevet. Find sammen med din makker 3 

eksempler i teksten på, at I kan se, at teksten er skrevet af Astrid 

Lindgren.

Læringsrolle: Undersøge verden

Se på dine noter om Astrid Lindgren. Find 3 ting, som er særlige

for Astrid Lindgrens bøger. Find eksempler i bogen på de ting, som

er særlige for Astrid Lindgren.

Læringsrolle: Gå på opdagelse i verden

Find ud af mere viden om bogen, du har læst: Hvornår er den 

skrevet? Hvor mange sprog er den oversat til? Er den lavet som 

film? Hvornår? 

Læringsrolle: Sanse verden

Se på billeder af Astrid Lindgren, og se film om Astrid Lindgren. 

Find ud af, hvad de fortæller om den bog, du har læst. Find 3 

eksempler i teksten på, at du kan se, at det er en bog, som Astrid 

Lindgren har skrevet.

Jeg ved noget om forfatteren

FORSTÅ TEKSTER - LÆSNING

PERSPEKTIVERING

VÆLG EN OPGAVE

HVOR GOD ER JEG NU TIL

AT VIDE NOGET OM FORFATTEREN

1 2 3 4 5

SKAL



Streg eller marker de dele af teksten, som gør særligt indtryk på 

dig. 

Læringsrolle: Tale med andre 

Tal med din makker om, hvad der har gjort mest indtryk på dig 

ved bogen og hvorfor. Lav sammen med din makker en drama-

tiseret oplæsning for klassen, som udtrykker din forståelse.

Læringsrolle: Undersøge verden

Gennemgå det valgte tekststykke for klassen ord for ord i en 

Prezi, og forklar, hvad der gør indtryk på dig i teksten og hvorfor.

Læringsrolle: Gå på opdagelse i verden 

Forklare, hvordan du forstår teksten ud fra Astrid Lindgrens liv 

igennem en billedfortælling.

Læringsrolle: Sanse verden

Lav en digital billedfortælling om din oplevelse af roman.

Jeg skal fortælle andre om det, jeg ved

LAVE TEKSTER - EFTER LÆSNING

FREMSTILLING

VÆLG EN OPGAVE

HVOR GOD ER JEG NU TIL

AT FORTÆLLE ANDRE OM DET JEG VED

1 2 3 4 5

SKAL



LÆSE TEKSTER

ORDS BETYDNING



LÆSE TEKSTER

FIND TEKSTEN



LÆSE TEKSTER

FORBEREDE



FORSTÅ TEKSTER

FORFATTER



LAVE TEKSTER

KREATIV TEKST



FORSTÅ TEKSTER

OPLEVE



FORSTÅ TEKSTER

UNDERSØGE
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