
Årsplan Dansk 3.kl. 2016-17 

Materialet og arbejdsmetoderne er valgt, så Fælles mål for dansk – herunder Kompetencemål, Færdigheds- og 
vidensmål – kan opfyldes. 

Kompetencemål (efter 4. Klassetrin) 

• 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. 

 
Færdigheds- og vidensmål er delt op i 2 niveauer, og som udgangspunkt er niveau 1 mål efter 3. klasse. 
Yderligere information på http://www.emu.dk/modul/dansk-f%C3%A6lles-m%C3%A5l-l%C3%A6seplan-og-vejledning 

Materialerne til dansk vil bl.a. omhandle: 

Læsning, skriftlig dansk, netopgaver: 

• Den sikre læsning, bestående af 3 kapitelbøger samt  arbejdsbog og opgaver på elevunivers.dk 
• ”Over stok og sten” 
• Dansk3-6.gyldendal.dk 
• Talemåder 
• www.frilaesning 
• En del andet materiale, der ses i selve årsplanen 



 
Grammatik mm: 

• STAV 3 (1. halvdel af skoleåret) 
• Stavevejen 1 (2. halvdel af skoleåret) 
• Mango 1 
• Dansk3-6.gyldendal.dk/træning 
• Lytogstav.dk 
 

Sammenbunden håndskrift: (Vigtigt at holde rigtigt på blyanten og bruge den rigtige skrivevej) 

• Skriv! 

Yderligere informationer: 
• STAV er inddelt i kapitler af 4 sider; hvor den 4. side er forberedelse til diktat på 3 niveauer. 
     Vi arbejder med STAV hver mandag. Til den følgende mandag skal de 4 sider være lavet, og diktaten skal være 

øvet. Vi benytter afkrydsningsskemaet forrest i bogen til at markere påbegyndt (Halvt kryds) og afsluttet (Helt 
kryds) 

• Læsning – jeg opfordrer til, at I læser mindst 15 min sammen dagligt, og at det bliver en hyggestund med gode, 
fælles oplevelser i bøgernes verden. Nogle gange vil det være en læselektie og andre gange frilæsningsbøger. 
Det læste noteres på månedens læseseddel. 

• Skriftlige opgaver: Der vil være nogle skriftlige opgaver i løbet af året i ”ugeopgavehæftet”. Tidligere var det 
hver uge (Ugeopgaver), men der vil gå længere tid imellem i år. Desuden vil der også være opgaver fra 
Arbejdsbogen til ”Den sikre læsning” samt andre skriftlige opgaver. 

• Der vil også være lektier i forbindelse med emnerne. 
• Der vil være information på Intra angående lektier. Hvis det ikke har været muligt at lave lektier, så skriv det til 

mig på siden eller på mail 
 

• Der vil blive taget forskellige test i løbet af skoleåret. 
 



• Biblioteket – vi vil sjældent gå på biblioteket. Dog opfordrer jeg til, at alle har deres lånekort i tasken. 
 

 
Computer:  

• Computeren og oplader medbringes hver dag. Hav evt. en ekstra oplader i det personlige skab. I tilfælde af 
computeren ikke kan medbringes en dag, opfordres I til, at en ipad eller anden tablet tages med.  

• Hav altid et USB-stik i penalhuset/på skolen. 
• Et head set i tasken eller i skabet på skolen. Det kan være et billigt head set. 
• Jeg vil bede om, at forældre hjælper med at lave mapper på skrivebordet til dansk og evt. andre fag 

 
Penalhus: 

• 5 spidsede blyanter, viskelæder, lineal, limstift (navn på) og saks (navn på).  
• Evt. farveblyanter – gerne i eget penalhus  (Klassen har en kasse med farveblyanter) 
• Opfordring til ikke at have tusch med. Hvis de er med, så i eget penalhus. 

 
UEA-arbejdsmarkedskendskab: 

• Hvis I forældre har mulighed for at fortælle om jeres arbejde eller få klassen på besøg på arbejdspladsen, vil 
det altid have interesse. 

 
 
 
Indholdet af ugens dansktimer: 
Mandag      1 time Tirsdag     2 timer Onsdag      2 timer Torsdag        1 time Fredag        1 time 
STAV, diktat og 
andet skriftligt 
arbejde 

Emne Emne Læsning og opgaver 
dertil 

Læsning og opgaver 
dertil 

 
 



Periode Emne Indhold og læringsmål Materialer Evaluering 
Uge 32 Velkommen til 3.kl. 

Ferieoplevelser 
 
Her bor jeg. 
 
 
 
 
Læsekursus 
påbegyndes 
 
Begynde på emnet om 
Danmark.  

Fortælle om egne oplevelser 
Lytte til andres oplevelser 
 
Formidle informationer om 
familien i tegning og mundtlig 
fortælling.  
 
 
Uddybes nedenfor 
 
 
Skrive om kendskab til Danmark 

 
 
 
 
 
 
 
 
Frilæsningsbøger og på 
www.frilaesning.dk 
 
 
 
 

Tegning, tekst, billeder, skriftlig 
opgave. 
 
Tegning af hus m familie og tekst 



Uge 33-
35 
 
Skole-
foto: 
Tirsdag d. 
16.08  
 
 
Forældre
møde d. 
25.08 
kl.18.30-
21 
 
Valg til 
elevråd d. 
31.8 
 
DVO-test 

Danmark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Læsekursus  
 
  
 
 
 
 

Udvide kendskabet til Danmark: 
Landsdele, øer, have, broer, 
verdenshjørner 
Større byers navne og placering 
Postnumre 
Dannebrog 
Kongehuset 
Nationalsangen 
Landskabs tilblivelse og 
forskellighed 
Dialekter og dermed viden om 
forskelle i sprog pga. geografiske 
forhold 
Historie -oversigt 
Grønland, Færøerne 
Kendte danskere 
 
Vejledes /vælge bøger til eget 
læseniveau 
Træne afkodning 
Læse med forståelse 
Besvare spørgsmål og/eller skrive 
boganmeldelse 

Danmark – her hvor jeg bor. 
(Engangshæfte) 
Danmark  
Midt- og Vestjylland  
Over stok og sten s. 94 
 
Kopiark: Verdenshjørner, kort, 
byer, øer,   
Ekstra bøger: 
Midt- og Vestjylland  
Østjylland 
Fyn 
Danske øer 
Christian 4. 
 
 
Bøger fra biblioteket 
Egne bøger 
www.frilaesning.dk 
 
gyldendal3-6.dansk.gyldendal.dk  
 
 

Tipskupon 
Evalueringsark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgaveark  
Boganmeldelse 
Oplæsning - individuelt 
Opgaverne på www.frilaesning.dk  
 
 
 
 
 



Uge 36 
Lejrskole
uge 

Mandag: 
Færdselslære 
Jegindø mm. 
 
 
Tirsdag – torsdag 
Lejrskole på Jegindø 
 
Fredag: Almindelig 
skole 

Færdselslære 
Færdselsregler 
Kortlæsning 
 
 
 
 
 

Kort  
Google map 
www.sikkertrafik.dk 
 

 

Uge 37-
39 
 
12.09 
”Slik-
fabrik- 
ken” til 
Struer 

Lær mig at kende 
Mine styrker 
Klassens leveregler 
Kommunikation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Læsebogen 
introduceres  
 
 

Reflektere, beskrive og formidle 
kendetegn ved en selv. 
Finde egne styrker. 
Blive bevidst om at kunne skrue 
op og ned for egne styrker. 
Reflektere over ens og forskellige 
træk og styrker i klassen. 
Få kendskab til og forståelse for 
kammeraterne. 
Fokusere på elementerne i at 
være gode venner og have et godt 
samarbejde. 
Øget viden om kommunikation 
Bevidsthed om indbyrdes 
forventninger 
Formulere og formidle egne 
værdier ønsker for klassens 
fælles værdier 
Samarbejde om at finde fælles 
leveregler for klassen. 
 
 

Uddrag fra Helle Fiskers bøger 
om styrker. 
 
Med hjernen i skolen 
 
Kopiark 
 
At være anderledes –forløb på 
gyldendal3-6.dansk.dk 
 
Læringslege  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brug bolden! 1. bog i Den sikre 
læsning. 
Arbejdsbog dertil 
Elevunivers.dk 

Opslag om en selv. 
Formidle egne styrker. 
Fælles planche om klassens 
leveregler. 
Samtale i plenum 



Uge 39-41 
 
Fredag d. 
30.09 
Klassiske 
dage 
 
Fredag d. 
14.10 er 
motions-
dag og 
interna-
tional dag 
 

IT 
PC-kørekort 
Digital kommunikation 
 
 
 

Grundlæggende kendskab til 
windows 
• Logge på 
• Åbne og lukke  programmer 
• Kende tastatur og funktioner 
• Hente og gemme 
 
Tekstbehandling/layout 
• Skrive, hente, gemme og 
udskrive tekster 
• Ændre skrifttyper, størrelser, 
farver 
• Anvende kursiv/ fed/ 
understrege 
• Klippe/ kopiere og sætte ind 
• Justere en tekst højre/ 
venstre/ midt 
• Anvende stavekontrol 
• Sideopsætning 
• Markere tekst 
• Dele tekst op i spalter 
• Flytte tekst ind i et andet 
dokument 
 
Tegning/ billedbehandling 
• Gemme/ åbne billedfiler 
• Manipulere billeder i word, 
beskære/ klippe/ lys/ farve 
• Overføre billeder til andet 
dokument 
 
Tastaturet 
• Anvende begge hænder på 
tastaturet  

 PC-kørekort 
 
Forskellige opgaver 
 
 



• Få kendskab til 10-fingersystem 
 
Internettet: 
• Kende forskellige søgemaskiner 
• Viden om hjemmesiders struktur 
• Navigere ud fra søgespørgsmål 
på alderssvarende hjemmesider. 
• Gemme hjemmeside i Foretrukne 
 
Kende færdselsreglerne på 
internettet  
ordentligt sprog, opførsel og 
reglen om aldrig at afgive 
personlige oplysninger på nettet. 
 
• Lære at nettet rummer både 
gode og dårlige informationer.  
 
Sende og modtage elektronisk 
post 
• Sende og modtage mails fra 
udtrukken klassekammerat. 
• Anvende skolekom.dk 
 
Anvende CD-ord 
 

Uge 42 Efterårsferie    



Uge 43-
45 
 
National 
test 
 
Samtaler 
1.11 og 
3.11 

Symboler og Henry 
Heerup i samarbejde 
med Holstebro 
Kunstmuseum 
 
 

Lære om Henry Heerup 
Uddrage information af film og 
tekst om HH 
Forstå og afkode symboler og 
deres betydninger. 
Lære at brug og kommunikere 
med symboler i skønlitteratur, 
faglitteratur, prosa og billede 
Strukturere egen baggrundsviden 
Forbinde symboler og jul 
Skabe tegning og tekst til 
Kunstmuseets julekalender.  
Fremlægge tegning og tekst til 
filmoptagelse 
 

Materiale fra Kunstmuseet 
 
Over stok og sten s. 140-41 

Tegninger, tekst, rim ang. Henry 
Heerup og symboler 
 
Samtale i plenum på Kunstmuseet 
og i klassen 
 
Optagelse til Kunstmuseets 
julekalender 
 

Uge 46-
48 
 
Ballet-
børn til 
Varde 15.-
17.11 
 
Ballet-
børn Kbh. 
Torsdag 
d. 1.12  
 
Juleklip-
pedag  
Fr. 2.12 

Gummi-Tarzan 
(romanlæsning) 
Ole Lund Kierkegaard 
Evt. Film 

Kende skønlitteratur/fiktiv 
teksts kendetegn 
Finde, arbejde med og formidle 
temaerne i bogen 
Skelne mellem virkelighed/fantasi 
 
Arbejde litterært med person- og 
miljøbeskrivelser, illustrationer 
og sprogvirkemidler. 
 
Få kendskab til kanonforfatteren 
Ole Lund Kirkegaard, hans 
værker, genre, persongalleri og 
kendetegn. 
 
 
 

Gummi-Tarzan 
Opgaver 
Kopiark 
 
Gyldendal.dk om Ole Lund 
Kierkegaard og hans 
forfatterskab 
 
Ole Lund Kirkegaard og alle de 
andre rødder 
 
 
 
 
 

Rollespil fra vigtige passager i 
romanen 
 
Opgavebesvarelser 
 
Samtale i plenum 
 



Uge 49-51 
 
 

Jul 
 
 
 
 
Børnenes  
U-landskalender 

Læse, skrive og løse opgaver om 
julen. 
Kendskab til baggrunden for nogle 
af juletraditionerne 
 
Opleve, undersøge, fortolke, 
vurdere og perspektivere stoffet 
fra Tanzania. 
Producere fotohistorier direkte 
på websitet  

Over stok og sten s. 120-142 
Små historier på kopiark 
Opgaver 
 
 
Materiale fra Børnenes u-
landskalender 
 

Opgaveløsning 
Fælles snak 
 
 
 
Opgaver og fotohistorie 

Juleferie 
Torsdag 
d. 22.12.  
- tirsdag  
d. 3.01 

    

Uge 1-3 + 
5 
 
Fredag d. 
6.01 
Interna-
tional dag 

Børn, skole og arbejde 
i gamle dage 
 

Skelme mellem skønlitteratur og 
faglitteratur 
Få fornemmelse for tiden dengang 
Erfare forskelle på dengang og nu. 
Reflektere, læse og skrive om 
forholdene specielt for børn i 
gamle dage. 
Sætte sig ind i andres situation 
og livsvilkår. 
Selv finde fordele og ulemper ved 
dengang og nu. 
Sætte tekster ind i 
tidsperspektiv 
Erfare skole i gamle dage – på 
egen krop 
 

Skolen i gamle dage 
Børn i gamle dage 
Arbejde i gamle dage 
 
dansk3-6.gyldendal.dk: 
Børneliv – billedsamtale 1 

Kunne spille rollen som elev i 
skolen, som den var i gamle dage. 
 
Producere små videofrekvenser, 
der illustrerer tiden. 
 
Opgaver  
 

Uge 4 Emneuge 
 

   



Uge 6 Uge 6 – Mig og min 
familie - samt 
rettigheder. 

Forløb og øvelser om kroppen, 
grænser, køn, følelser og familie: 
Hvad vil det sige at have det 
godt, og hvad skal der til for, at vi 
er sunde og raske, og har det 
godt med vores venner og familie. 
Desuden årets tema om 
rettigheder. 

Materiale fra Sex og Samfund Opgaver, fælles snak ud fra 
materialet 

Uge 7 Vinterferie    

Uge 8 Skriv fiktion 
 

Beskrive elementerne: indledning, 
baggrund, problem, højdepunkt, 
løsning og afslutning. 
Forklare de forskellige 
elementers funktion i tekstens 
komposition. 
Anvende handlingsbroens 
elementer i egen tekstproduktion. 
Få indsigt i og anvende metoder 
til at variere og forstærke det 
skrevne sprog bl.a. via tillægsord, 
sanseverber og 
sætningsopbygnings- variationer. 

Gyldendal.dk: Skriv fiktion -  
Handlingsbro 
Indledning og afslutning 
Fokus på handling 

Korte tekster i forløbet med 
anvendelse af elementerne. 

Uge 9-12 Fabler 
Læsning 
Drama 
 

Påbegynde analysearbejde. 
Genretræk - kender genretræk 
for fabler. 

Kan anvende relevante metoder til 
at undersøge sprog og struktur i 
fabler. 

Kan udarbejde ideer på baggrund 
af andre fabler og skrive en fabel 

Aesops fabler. 
 
Fabler fortalt for børn. 
 
Læsefrugter af Merete 
Brudholm. 
 
Over stok og sten s. 10-28 
 
 

Elevernes analyser ud fra Merete 
Brudholms analyseskemaer fra 
bogen Læseforståelse. 
 
Elevernes egne fabler. 

Teaterstykker. 

 



selv. 

Kan dramatisere en fabel sammen 
med andre.  

 
Uge 13 
 
Forestil-
ling d. 27-
28.03 
Fri d. 
29.03 

Forestilling 
Grammatik 

Generelt arbejde med grammatik Kopiark 
Netsider 
 

 

Uge 14 Emneuge: Kristendom    

Uge 15 Påskeferie    

Uge 16-22 
 
Ballet-
eksamen 
d. 18.05 
 
Kr. Him. 
d.25-
26.05 

Etik med 
udgangspunkt i 
Morten Dûrrs 
forfatterskab mm 
Temalæsning 
 
 
 
 

Læse på og mellem linjerne 
Finde centrale temaer 
Inddrager egen 
viden og holdning til vold, 
opdragelse, alkoholmisbrug, 
ansvar og kammeratskab. 
Kommunikere i tale og skrift 
omkring temaerne 
Formidle egne synspunkter. 
Kunne se problematikkerne fra 
forskellige synspunkter 
Kunne sætte sig i andres sted. 
Kende til børns rettigheder og 
vilkår 

Slip aldrig Samiras hånd 
Lines rekordbog 
Hviskelegen 
Bomben i madkassen 
 
Børnekonventionen 
 
IBIS Læseraketten 
 

 



Uge 23 
 
2. 
Pinsedag 
d. 5.06 

Emneuge 
Praktiske fag 

   

Uge 24-
25 
 
Afslut-
ningsfest 
d. 21.06 
 
Sidste 
skoledag 
d. 23.06 

Grammatik 
 
 
 
UEA 
 

Arbejde enkeltvis, parvis eller 
gruppevis med grammatiske 
emner, der skal tilegnes i 3.kl. 
 
Få kendskab til arbejdsmarkedet 
ud fra klassens forældres 
arbejde. 

Forskellige opgaver 
 
 
 
Besøg af forældre eller på 
forældres arbejdsplads 

Opgavebesvarelser 
 
 
 
Korte rapporter eller 
videosekvenser. 

	  

Ret til ændringer forbeholdes. 

 

Karen Busk Sørensen 


