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Grundlaget for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af dansk i 3 klasse, er de mål og trinmål, som står 

beskrevet i ”Fælles mål – Dansk”. 

De kan læses i sin helhed på: www.uvm.dk 

Jeg forbeholder mig retten til at ændre i årsplanen. 

 

 Danskfaglige mål for 3. klasse:  

- At give eleverne lyst til og interesse for at fortælle, læse og skrive, samt bevare lysten til at læse og skrive. 

- At give eleverne mulighed for at erfare, at læsning og skrivning kan give oplevelser og viden. 

 

 Faglige mål for 3. klasse:  

- Bogstaverne bliver helt sikre → lyd, navn og tegn, kende vokaler og konsonanter, dele ord i stavelser.  

- Læseprocessen bliver automatiseret.  

- At stave lydrette og hyppige ord i egne tekster.  

- Børnestavning, som gradvist og differentieret bliver afløst af mere korrekt stavning.  

- At kunne producere tekster.  

- At få styrket fantasi samt udvidet ordforrådet.  

- At turde fremlægge mundtligt foran klassen.  

- At blive fortrolige med småopgaver på computer.  

 

Øvrige aktiviteter i undervisningen:  

Læsning:  

Der vil være fokus på læsning, samt vil der være læseuger for at arbejde lidt mere intensivt med læsningen. Her vil 

eleverne læse selvstændigt i bøger, som enten er udleveret eller som de selv har lånt fra biblioteket. Udover dette, vil 

der være fokus på frilæsning, hvor elever både skal læse hjemme og i klassen i udlånte bøger.  

Der vil også være højtlæsning i klassen, som giver eleverne en fællesoplevelse, ligesom de stifter bekendtskab med 

tekster, de endnu ikke kan læse. Eleverne får også lov til at lave små fremlæggelser om et selvvalgt emne.   

Hver 14 dag, har vi bibliotekstime, hvor vi får informationer om de nyeste bøger, og eleverne skal låne bøger efter 

interesse. 

Det er vigtigt, at eleverne frilæser 20 minutter hver dag, udover lektierne. 
Stavning:  

Der vil komme mere og mere fokus på stavemåde og på staveprocessen, så det efterhånden bliver mere korrekt 

stavning. Dog er det fortsat ok at børnestave. Målet med børnestavning er netop, at give eleverne stor lyst og glæde ved 

at formulere sig skriftligt, og efterhånden skal børnestavning erstattes med korrekt stavning.  

 

Arbejdsformer:  

Undervisningen i 3. klasse vil veksle mellem klasseundervisning, holdundervisning, individuelt arbejde, gruppe- og 

makkerarbejde. 

 

Sociale mål for 3. klasse: 

- At alle børn er glade for at gå i skole 

- at børnene lærer at respektere hinanden 

- at børnene lærer at lytte og tale efter tur – ikke afbryde hinanden 

- at børnene føler sig trygge i klassen 

- at alle tør sige noget og begå fejl 

- at børnene lærer at løse konflikter 

- at børnene leger godt sammen i frikvartererne 

 

  

http://www.uvm.dk/
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Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Uge 33-34 Introduktion af faget. 

Hvad er Litteratur? 

Skønlitteratur/faglitteratur. 

 

 

Velkommen i 3. N.E 

Præsentation af årets forløb: 

Fandango bog. 

Grammatik. Tegnsætning. 

Forventninger. 

Klassens regler. 

 

Uge 35-39: Personkarakteristik ”Jeg er ikke nogen kanin” – om 

personkarakteristik 

Vi skal læse og arbejde med 

følgende tekster: 

- Mor 

- Maman 

- Onkel Pedro kommer hjem 

- Selvportræt 

- Albert 

- Portræt med logrende 

Diktat + Grammatik og Stavning: 

Navneord 

Udsagnsord 

Tillægsord 

At eleverne får kendskab til og kan 

udtrykke sig: 

- Hovedperson og bipersoner 

- ydre og indre karakteristik 

- Replikker 

- Om at læse mellem linjerne 

- Med tillægsord 

Uge 40-41: Miljø ”Timeglasset stod stadig i 

vindueskarmen” – om miljø. 

Vi skal læse og arbejde med 

følgende tekster: 

- Timeglasset 

- At nå frem og se en ny horisont 

- Rejsen til Morgenrødens Hav 

Diktat + Grammatik 

At eleverne får kendskab til: 

- miljøbeskrivelser 

- tids- og stedangivelser 

- ords medbetydninger 

- antonymer og synonymer 

EFTERÅRSFERIE uge 42   

Uge 43-47: 

Komposition 

”Ild er stærkere end vand” – om 

komposition. 

Vi skal læse og arbejde med 

følgende tekster: 

- En nittende gang 

- Syltede rødbeder 

- Stalo og Kauras 

- Flammen 

 

Diktat.  

Grammatikøvelser. 

Boganmeldelser. 

Dagbog. 

Fremlæggelser- Kendte personer. 

Læsning. 

At eleverne får kendskab til og kan 

benytte: 

- indledning, handling og slutning 

- handlingsbroen 

- afsnitsinddeling 

- eventyrtræk 

 

Og bliver i stand til at: 

- skrive overskrifter 

- genfortælle 

- skrive resume 

Uge 48-51: Virkemidler ”Jeg vågner en nat” – om 

virkemidler. 

Vi skal læse og arbejde med 

følgende tekster: 

At eleverne får kendskab til, kan 

udtrykke sig om og kan benytte: 

- bogstavrim, enderim og vokalrim 

- rytme i tekster 
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- Drengen der kun ville sige F 

- Sokkeslugeren 

- Mine sokker 

- Ø 

- En kælling og en kylling 

- Ude på den grønne eng 

- Hittehattehættehuer 

- Hekseopskrift 

- Tudefjæs 

Forløb om ”Byen” 

 

Diktat.  

Grammatikøvelser. 

Boganmeldelser. 

Dagbog. 

Fremlæggelser- Kendte personer. 

Læsning. 

- beskrivelser 

 

At eleverne får udvidet deres 

ordforråd. 

JULEFERIE uge 52+1   

Uge 2-4. Fortæller og synsvinkler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------- 

 

Uge 5-6: Tema 

”Prøv at finde mig, Mikkel Ræv” 

– om fortællere og synsvinkler. 

Vi skal læse og arbejde med 

følgende tekster: 

 - En tre hundrede og 

seksoghalvfemsindstyvende gang 

 - En tre hundrede 

seksogfirsindstyvende gang 

 - Synsvinkler  

- Faret vild!  

- Den dag jeg var tyv 

 

Diktat.  

Grammatikøvelser. 

Dagbog. 

Fremlæggelser- Kendte personer. 

Læsning. 

 

 

 

----------------------------------- 

 

 ”Du er eddermane’me fiffig, du 

er” 

 – om tema. 

 Vi skal læse og arbejde med 

følgende tekster: 

 

 - De magiske stylter 

 - Min ven Percys magiske 

gymnastiksko. 

 

At eleverne får kendskab til og kan 

udtrykke sig om: 

 

- jegfortæller 

 - 3. personsfortæller 

 - Synsvinkel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 

 

Læse og arbejde med 

tekster og billeder på 

forskellige måder, hvor 

vi bruger de litterære 

grundbegreber nævnt 

under tema. 

 

Evaluering af tema 
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Dagbog. 

Fremlæggelser-Kendte personer. 

 Diktat + Grammatik: Navneord 

Udsagnsord Tillægsord 

VINTERFERIE: UGE  7   

Uge 8-10: Intertekstualitet ”Jeg havde jo mine vinger” – om 

intertekstualitet. Vi skal læse og 

arbejde med følgende tekster: 

 

 - Ikarosmyten  

- En drøm om vinger 

 - En to hundrede og fjortende gang 

 - Leonardo da Vinci 

 

 Diktat + Grammatik. 

Dagbog. 

Fremlæggelser- Kendte personer. 

Læsning. 

 

 

At eleverne får kendskab til og kan 

udtrykke sig om: 

 - begreberne hybris og nemesis - 

ligheder og forskelle mellem tekster 

 - intertekstuelle bånd mellem tekster 

 Uge-11-13: Film  

Der var engang en dreng der fik 

en lillesøster med vinger” –Om 

film. 

 

Perspektiv 

Billedudsnit 

Farver 

Blikke 

Musik 

 

 

Diktat.  

Grammatikøvelser. 

Dagbog. 

Fremlæggelser- Kendte personer. 

Læsning. 

Arbejde med film, hvor 

vi anvender de litterære 

grundbegreber nævnt 

under film. 

PÅSKEFERIE uge 14   

Uge 15-18: Hanne Kvist og hendes 

forfatterskab 

”Intet er så skidt, at det ikke kan 

blive mere beskidt” – om Hanne 

Kvist og hende forfatterskab.  

Vi skal læse og arbejde med 

følgende tekster:  

- Hr. Lykke  

- Jeg er Frede  

- Fandens fødselsdag 

 - Husene er alene hjemme 

 - Hund i himlen 

 - Hanne Kvist 

At eleverne:  

- anvender det, de har lært i de øvrige 

kapitler 

 - læser forskellige genrer af den 

samme forfatter 

 - får et kenskab til Hanne Kvists 

skrivestil 
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Diktat.  

Grammatikøvelser. 

Dagbog. 

Fremlæggelser- Kendte personer. 

Læsning. 

Uge 19-21: Julie Nord og hendes 

kunst. 

”Kærlig hilsen fra Underland” – 

om Julie Nord og hendes kunst.  

Vi skal læse og arbejde med 

følgende tekster:  

- Kærlig hilsen  

- Illustration til en tabt fortælling  

- Hænderne  

- Den rigtige rødhætte  

 

Diktat, grammatik og læsning. 

 

 

At eleverne får kendskab til og kan 

udtrykke sig om: 

 - perspektiv 

 - billedudsnit 

 - farver 

 - blikke 

Uge 22-25:   Svenske og norske 

tekster 

Bl.a. Astrid Lindgren, 

Leg med sprog 

Fælles bog: Brødrene Løvehjerte 

Arbejde med Astrid 

Lindgrens liv og kendte 

Værker.  

Lege med det svenske 

og norske sprog. 

 

Læsning, grammatik, diktat. 

Kendskab til forfatteren Astrid 

Lindgren. 

Fokus på at lytte, læse og 

genkende og reflektere over 

ord på nabosprogene. 

Uge 26: Evaluering af året Evaluering om skoleforløbet 

Repetition af grammatik 

 

 

Læsning 

Diktat 

Grammatik 
Fremlæggelser 

Afsluttende skriftlig opgave 

Vi ser tilbage på forskellige faglige 

områder, vi har arbejdet med og 

repeterer, hvor det er nødvendigt. 

Samt får eleverne til, at deres 

grammatikhæfter færdige. 

(Skrivevejen og stavetræning) 

SOMMERFERIE   

 

Undervisningsmaterialer:  

Fandango 3 - Grundbog 

Fandango 3 arbejdsbog A + B  

Mango 2 

Stavevejen 2  

Gyldendal.dk 

Højtlæsningsbøger 

Frilæsningsbøger.  

Spil og ordkort 

 

Der vil desuden være fælleslæsningsbøger, små skriftlige opgaver og fremlæggelser gennem skoleåret.  

Anne Marie Asboe 


