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ÅRSPLAN FOR DANSK – 3. klasse                                 SKOLEÅR: 2022/23 - Jinnah International School (KA)                                                (Med forbehold for ændringer) 

Fagets formål 

Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel 

identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.  

Stk. 2. Eleverne skal i faget dansk styrke deres beherskelse af sproget og fremme deres lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal udvikle en åben og 

analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Eleverne skal i faget dansk udvikle deres udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i 

litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation.  

Stk. 3. Eleverne skal i faget dansk have adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 

Kompetencemål efter 4. klassetrin 

Læsning: Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden.  

(En multimodal tekst kaldes også en sammensat tekst, da den består af flere forskellige dele, fx lyd, billede og tekst. Multimodale tekster kan fx være i en fagbog, i et leksikon eller på en 

hjemmeside.) 

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. 

Kilde: https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_Dansk.pdf 

 

Uge 
 

Lektioner 
 

Forløb 
Kompetenceområde  

og mål 

 

Materialer  
 

Noter 

32-33 2 Sommerbogen 

Læsning: 

 Finde tekst 

 Sprogforståelse 

 Afkodning 

 Tekstforståelse 

 Sammenhæng 

Fortolkning:  

 Oplevelse og indlevelse 

 Undersøgelse 

Div. skøn- og faglitteratur Eleverne modtager præmier for aflevering af 3 
boganmeldelser (deltagelse i bibliotekernes 
sommerkonkurrence). 
 

https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_Dansk.pdf
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 Vurdering 

Hele 
skoleåret 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hele 

skoleåret 

Løbende 

 
Højtlæsning og 

filmatisering 
 

Læsning: 

 Sprogforståelse 

 Tekstforståelse 

 Sammenhæng 

Fortolkning:  

 Oplevelse og indlevelse 

 Fortolkning 

 Vurdering 

 Perspektivering 

Kommunikation: 

 Sproglig bevidsthed 

 Dialog 

 Sprog og kultur 

Sprog: 

 Samtale 

Ronja Røverdatter 

Af Astrid Lindgren (bog og spillefilm 
på dvd). 
 

Bedstemor Bob og søde Sally 

Sukkertop - den komplette samling 

Af Rune T. Kidde 
 
Den standhaftige tinsoldat 

Af H. C. Andersen 
 
www.ereolen.dk 

 

Børneavisen 

 

https://www.dr.dk/drtv/serie/ultra-

nyt_7071 

Vi afslutter højtlæsningen af Ronja Røverdatter og ser filmen, 
og henover skoleåret læses der højt af udvalgt skønlitteratur 
– herunder af det, der knytter sig til Lærervejledningen i Den 
sikre læsning. 
En nyhed fra Børneavisen/Ultranyt læses/ses indimellem i 
fællesskab og formidles/diskuteres.  

 
32-24 

 

Den sikre 
læsning 

Læsning: 

 Sprogforståelse 

 Forberedelse 

 Afkodning 

 Tekstforståelse 

 Sammenhæng 

Fortolkning:  

 Oplevelse og indlevelse 

 Undersøgelse 

 Fortolkning 

 Vurdering 

 Perspektivering 

Fremstilling:  

 Korrektur 

Kommunikation: 

 Sproglig bevidsthed 

 Dialog 

 Sprog og kultur 

Sprog: 

 Samtale 

3 børneromaner med tilhørende 

arbejdsbog 

Af Ina Borstrøm og Dorthe Klint 
Petersen 
 

1. Brug bolden! 

2. Magi i luften 

3. Gå efter guldet! 

 

Klassen har gennemført Den første læsning 1 og 2, som Den 
sikre læsning er en fortsættelse af. 
Målet med Den sikre læsning er at konsolidere og 
automatisere elevernes læsefærdighed efter den første 
basale læseindlæring. 
Vi arbejder henover hele skoleåret med de 3 børneromaner i 
Den sikre læsning. 
Der undervises med udgangspunkt i Lærervejledningen. 

Hele 
skole-
året 

Efter behov Sangtid 

Kommunikation: 

 Sproglig bevidsthed 

 Sprog og kultur 

Kreative og musiske udtryksformer: 

Kopimappe med div. danske sange Fællessang. 
Eleverne ikke har musik i dette skoleår - vi gør mere ud af 
sangtid. 

http://www.ereolen.dk/
https://www.dr.dk/drtv/serie/ultra-nyt_7071
https://www.dr.dk/drtv/serie/ultra-nyt_7071
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Hele 

skole-
året 

 Fremstilling 

 
Efter behov 

 
Time-out 

Kommunikation: 

 Krop og drama 

 Sprog og kultur 

Krop og bevægelse: 
 Bevægelse og leg 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=1Kaq9Ajpkqw 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=GHUpVDkc35M 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=vxg8aflO7b4 

En aktiv/passiv pause i skolehverdagen, der kan give eleverne 
et lille skud energi eller få energien ned. 
Fingergymnastik, gummistøvledans, udstrækningsøvelser, 
yoga (statue-leg), løb på tid, hviletid med mere.  

Varierende Skriv løs 

Fremstilling: 

 Forberedelse 
 Fremstilling 

 Respons 

 Korrektur 
Læsning: 

 Sprogforståelse 

 Forberedelse 

 Afkodning 

Kommunikation: 

 Sproglig bevidsthed 

 Dialog 

Skriv-løs-hæfte 

 

 

Skriftlige træningsøvelser, der integreres i 
danskundervisningen efter behov (klassevis, gruppevis og 
individuelt). 
Det første hæfte er printet med bogstavhuset på linjern –
eleverne træner den præcise skrivemåde og placerin. 
 

 

Hele 
skoleåret 

Løbende 
     
    Stjerneskud  

 

Fremstilling 

Læsning 

Fortolkning 

Kommunikation  

 

 

Stjerneskud 3  
Af Grete Wiemann Borregaard  
 

Hovedvægten i bogen ligger på den skriftlige fremstilling, 
men hensigten er at integrere læsning, skrivning, grammatik 
og stavning.  
Bogen arbejder funktionelt med grammatik og stavning – 
med et overordnet mål om at udvikle og styrke elevernes 
evne til og glæde ved at udtrykke sig i skriftsproget. 
Der arbejdes lejlighedsvist i Stjerneskud, som derefter tages 
med videre i 4. klasse. 

 
Hele 

skoleåret 
 

Løbende Nem grammatik 

Fremstilling 

Læsning 

 

Nem grammatik 3. klasse 

Af Karen Agnild 
I Nem grammatik arbejdes der med den basale grammatik: 
Ordklasser, bøjninger og sætninger. 
Vi arbejder ind i mellem med bogen, som derefter tages med 
videre i 4. klasse. 

 
39-40 

 
6 Handlingsbroen 

Læsning: 

 Forberedelse 

 Sammenhæng 

Kommunikation: 
 Sproglig bevidsthed 

Sprog: 

 Samtale 

https://gyldendal-
uddannelse.dk/products/fandango-
mini-handlingsbroen-plakat-plakater-
_440571309-9788700658035 

Repetition: Begyndelse, midte, slutning (med eksempler). 
 
Skriveøvelse: Eleverne skriver en historie med begyndelse, 
midte og slutning og markerer de enkelte tekstdele med 
farve i margen 

      

https://www.youtube.com/watch?v=1Kaq9Ajpkqw
https://www.youtube.com/watch?v=1Kaq9Ajpkqw
https://www.youtube.com/watch?v=GHUpVDkc35M
https://www.youtube.com/watch?v=GHUpVDkc35M
https://www.youtube.com/watch?v=vxg8aflO7b4
https://www.youtube.com/watch?v=vxg8aflO7b4
https://gyldendal-uddannelse.dk/products/fandango-mini-handlingsbroen-plakat-plakater-_440571309-9788700658035
https://gyldendal-uddannelse.dk/products/fandango-mini-handlingsbroen-plakat-plakater-_440571309-9788700658035
https://gyldendal-uddannelse.dk/products/fandango-mini-handlingsbroen-plakat-plakater-_440571309-9788700658035
https://gyldendal-uddannelse.dk/products/fandango-mini-handlingsbroen-plakat-plakater-_440571309-9788700658035
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41 
 

 
 
 

25 

 
 

Temauge: 
Sundhedsugen 

Kreative og musiske udtryksformer: 
 Fremstilling 

Krop og bevægelse: 
 Bevægelse og leg 

Kommunikation: 

 Sprog og kultur 

Sprog: 

 Samtale 

Sundhedskassen, mapper og div. 
undervisningsmateriale 

Med udgangspunkt i Sundhedsstjernen deltager eleverne i 
afholdelsen af skolens sundhedsuge, som afsluttes med 
motionsdag. 

 
44 og 

14 
Varierende Diktat 

Fremstilling:  

 Korrektur 

Kommunikation: 

 Sproglig bevidsthed 

Skolens diktat-mappe og diktat-hæfte Retsstavning. 

      47 4 

Museumsbesøg: 
Eventyrlige 
fortællinger 

Kommunikation: 
 Dialog 

 Sproglig bevidsthed 

Sprog: 

 Samtale 

https://www.skoletjenesten.dk/tilbud
/eventyrlige-fortaellinger-et-forloeb-
med-kunstner-2-timer 
 

Tværfagligt med billedkunst – klassetur i november: 
Deltagelse i et undervisningsforløb på Statens Museum for 
Kunst.  
I dette forløb undersøger eleverne sammen med en kunstner 
overgangene mellem virkelighed, drømme og fantasi. 

 
48-51 

 
Varierende Jul 

Læsning: 

 Tekstforståelse 

 Sammenhæng 

Kreative og musiske udtryksformer: 
 Fremstilling 

Kommunikation: 

 Sprog og kultur 

Sprog: 

 Samtale 

Kira, vennerne og mysteriet om 

krybskytten i skoven – et juleeventyr  

af Annette Jørgensen 
 

Juletema med sange, højtlæsning af et kalender-juleeventyr 
og nissevenner. 
 

 
6 
 

29 
Temauge: 

Uge 6 og trivsel 

Krop og bevægelse: 
 Bevægelse og leg 

Kommunikation: 

 Sproglig bevidsthed  

 Dialog 

 Krop og drama 

 Sprog og kultur 

Sprog: 

 Samtale 

https://www.underviserportal.dk/gru
ndskole/materialer/forloeb/50-
foelelser 
 
https://bornsvilkar.dk/wp-
content/uploads/2018/06/boerns_vil
kaar_trivsel_til_alle_indskoling.pdf 
 

Under hovedemnerne Sundheds- og seksualundervisning og 
familiekundskab sætter klassen med forløbet Følelser fokus 
på følelser og den betydning, følelser har for oplevelsen af 
sundhed og trivsel. Formålet er at udvikle elevernes evner til 
at genkende, aflæse og reagere på følelser hos sig selv og 
andre. 
Evt. inddrages også udvalgte øvelser fra Børns Vilkårs 
undervisningsforløb Trivsel til alle. 

 
11 

 
12 

Temadage: 
Medborgerskab 

og demokrati 

Kommunikation: 

 Sprog og kultur 

Sprog: 

 Samtale 

https://emu.dk/grundskole/demokrat
i-og-
faellesskaber/medborgerskab/saet-
dit-aftryk-indskoling?b=t5-t286-t308 

Forløbet Sæt dit aftryk har til formål at få eleverne til opleve, 
at de kan gøre en forskel og sætte et aftryk på deres 
omgivelser. 

 
? 

 
Varierende 

 
Ramadan 

Kreative og musiske udtryksformer: 
 Fremstilling 

https://www.legoglektie.dk/2021/04/
09/ramadanhaefte-baade-for-ikke-

Forløbet udelades, hvis det til den tid skønnes, at vi har langt 
igen med andre ting. 

https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/eventyrlige-fortaellinger-et-forloeb-med-kunstner-2-timer
https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/eventyrlige-fortaellinger-et-forloeb-med-kunstner-2-timer
https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/eventyrlige-fortaellinger-et-forloeb-med-kunstner-2-timer
https://www.underviserportal.dk/grundskole/materialer/forloeb/50-foelelser
https://www.underviserportal.dk/grundskole/materialer/forloeb/50-foelelser
https://www.underviserportal.dk/grundskole/materialer/forloeb/50-foelelser
https://bornsvilkar.dk/wp-content/uploads/2018/06/boerns_vilkaar_trivsel_til_alle_indskoling.pdf
https://bornsvilkar.dk/wp-content/uploads/2018/06/boerns_vilkaar_trivsel_til_alle_indskoling.pdf
https://bornsvilkar.dk/wp-content/uploads/2018/06/boerns_vilkaar_trivsel_til_alle_indskoling.pdf
https://emu.dk/grundskole/demokrati-og-faellesskaber/medborgerskab/saet-dit-aftryk-indskoling?b=t5-t286-t308
https://emu.dk/grundskole/demokrati-og-faellesskaber/medborgerskab/saet-dit-aftryk-indskoling?b=t5-t286-t308
https://emu.dk/grundskole/demokrati-og-faellesskaber/medborgerskab/saet-dit-aftryk-indskoling?b=t5-t286-t308
https://emu.dk/grundskole/demokrati-og-faellesskaber/medborgerskab/saet-dit-aftryk-indskoling?b=t5-t286-t308
https://www.legoglektie.dk/2021/04/09/ramadanhaefte-baade-for-ikke-muslimer-og-muslimer-fokus-paa-gode-gerninger/
https://www.legoglektie.dk/2021/04/09/ramadanhaefte-baade-for-ikke-muslimer-og-muslimer-fokus-paa-gode-gerninger/
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Kommunikation: 

 Sproglig bevidsthed  

 Dialog 

 Sprog og kultur 

Sprog: 

 Samtale 

muslimer-og-muslimer-fokus-paa-
gode-gerninger/ 
 
(Ramadan i København 
af Isam B) 

Ramadantema med undervisningsmateriale, der fokuserer på 
gode gerninger – vi går evt. i dybden med sangen Ramadan i 
København. 

 
17-18 

 
15 Genrer 

Fremstilling: 

 Forberedelse 

 Fremstilling 

 Respons 

 Præsentation og evaluering 

Kreative og musiske udtryksformer: 
 Fremstilling 

 

https://dansk0-
2.gyldendal.dk/forloeb/genrer 
 
https://indskoling.blogspot.com/p/skr
ivning_15.html 
 
https://dansk0-
2.gyldendal.dk/forloeb/temaer/foldeb
oeger 

Forløbet udelades, hvis det til den tid skønnes, at vi har langt 
igen med andre ting. 

• Gennemgang af genrene rim & remser, fantastiske 
fortællinger, eventyr, fabler, avisartikler. 

• Eleven vælger en genre og skriver en historie 
baseret på handlingsbroen. 

• Eleven laver en foldebog baseret på historien. 

 
 
 
 
 
 

 

Varierende 

 
120 ord på kryds 

& tværs 
 

Læsning: 

 Sprogforståelse 

 Afkodning 

Fremstilling:  

 Korrektur 

Kommunikation: 

 Sproglig bevidsthed 

http://www.opgaveskyen.dk/wp-

content/uploads/2018/08/forside-

kendte-ord.pdf 

 

http://www.opgaveskyen.dk/wp-

content/uploads/2018/08/l%C3%A6s

-og-find-samlet.pdf 

 

 

https://www.ann-

berit.dk/makkerdiktat 

https://27ee9e8c-ddaa-4701-b00d-

c98561148b04.filesusr.com/ugd/cec1

c2_92788f314ad846359fb0b741a4a1

99e7.pdf 

Arbejd-selv mappe/vikarmappe: 
• Løs opgaver med de 120 ord 
• Læs og find er små korte tekster, der – bortset fra 

de 120 ord – er så lydrette som muligt. Eleverne skal 
læse teksterne og finde 5 udvalgte ord deri. 

• Diktat-hæfte med 120 ord i stigende sværhedsgrad. 
Børnene sættes sammen i makkerpar, så de er på 
nogenlunde samme niveau. De får hver en diktat-
ordbog og en tilhørende diktat-skrivebog og skiftes 
til at diktere en række ord for hinanden på følgende 
måde: Hvis Pernille f.eks. dikterer diktat 1 for Tilde, 
så dikterer Tilde diktat 2 for Pernille. Næste gang 
bytter de så. Pernille dikterer alle 10 ord i diktat 1. 
Tilde skriver ord for ord. Bagefter retter Tilde og 
Pernille i fællesskab ordene. Hvis et ord er skrevet 
forkert, skal Tilde skrive det igen i bogstavhuset ved 
siden af ordet. 

https://www.legoglektie.dk/2021/04/09/ramadanhaefte-baade-for-ikke-muslimer-og-muslimer-fokus-paa-gode-gerninger/
https://www.legoglektie.dk/2021/04/09/ramadanhaefte-baade-for-ikke-muslimer-og-muslimer-fokus-paa-gode-gerninger/
https://dansk0-2.gyldendal.dk/forloeb/genrer
https://dansk0-2.gyldendal.dk/forloeb/genrer
https://indskoling.blogspot.com/p/skrivning_15.html
https://indskoling.blogspot.com/p/skrivning_15.html
https://dansk0-2.gyldendal.dk/forloeb/temaer/foldeboeger
https://dansk0-2.gyldendal.dk/forloeb/temaer/foldeboeger
https://dansk0-2.gyldendal.dk/forloeb/temaer/foldeboeger
http://www.opgaveskyen.dk/wp-content/uploads/2018/08/forside-kendte-ord.pdf
http://www.opgaveskyen.dk/wp-content/uploads/2018/08/forside-kendte-ord.pdf
http://www.opgaveskyen.dk/wp-content/uploads/2018/08/forside-kendte-ord.pdf
http://www.opgaveskyen.dk/wp-content/uploads/2018/08/l%C3%A6s-og-find-samlet.pdf
http://www.opgaveskyen.dk/wp-content/uploads/2018/08/l%C3%A6s-og-find-samlet.pdf
http://www.opgaveskyen.dk/wp-content/uploads/2018/08/l%C3%A6s-og-find-samlet.pdf
https://www.ann-berit.dk/makkerdiktat
https://www.ann-berit.dk/makkerdiktat
https://27ee9e8c-ddaa-4701-b00d-c98561148b04.filesusr.com/ugd/cec1c2_92788f314ad846359fb0b741a4a199e7.pdf
https://27ee9e8c-ddaa-4701-b00d-c98561148b04.filesusr.com/ugd/cec1c2_92788f314ad846359fb0b741a4a199e7.pdf
https://27ee9e8c-ddaa-4701-b00d-c98561148b04.filesusr.com/ugd/cec1c2_92788f314ad846359fb0b741a4a199e7.pdf
https://27ee9e8c-ddaa-4701-b00d-c98561148b04.filesusr.com/ugd/cec1c2_92788f314ad846359fb0b741a4a199e7.pdf

