
 Undervisningsplan dansk 3. kl. 2021/2022 
 
I dette skoleår vil der fortsat være stort fokus på læsning og skrivning, men strukturen 
gennem den fælles læsebog og arbejdsbog fra 1.-2.kl. vil gradvis løsnes.   
 
Læsning  
Gennem skoleåret vil eleverne i 3.kl. blive præsenteret for en lang række tekster indenfor 
forskellige genrer. Der vil være korte tekster som f.eks. eventyr eller noveller, billeromaner, 
billedbøger samt længere romaner.  Udover fokus på at gøre læsningen mere flydende og 
øge hastigheden, vil læseforståelse være en stor del af læseundervisningen.  
  
Skrivning  
Der skal i løbet af skoleåret arbejdes med at blive mere rutineret i at skrive en 
sammenhængende tekst som f.eks. en historie, et brev, en beskrivelse, et eventyr mv…. 
Skrivningen vil primært lægge sig op ad de tekster, vi læser. Eleverne skal have kendskab til 
forskellige skrivegenrer.  
 
Håndskrift/skrivning på computer 
Eleverne skal arbejde med deres skrift og de elever, der er klar til det, kan give sig i kast 
med sammenhængende skrift.  
I dette skoleår skal klassen også træne deres færdigheder i skrivning på computer og lære 
Word at kende.  
 
Stavning  
Der arbejdes fokuseret med stavning i ”Ny diktat for tredje klasse”, og løbende gennem 
hele skoleåret i forbindelse med f.eks. grammatik.  Yderlige skal klassen arbejde med 
ordenes byggesten(morfemer) og gennem dette blive mere fortrolige med, hvordan 
ordenes bøjningsmønstre arter sig og på den måde både øge deres stavestandpunkt og 
læsehastighed.  Yderligere skal der arbejdes med korte og lange vokaler.  
 
Grammatik  
Vi arbejder i dette år fortsat primært med de tre største ordklasser – navneord, udsagnsord 
og tillægsord. Udover kendskab til ordklassernes arbejdes med bøjningsformerne og de 
bøjningsmønstre de forskellige ordklasser indeholder.  
 
Litteratur  
Vi skal læse små værker af bl.a. Kim Fupz Aakeson, Hanne Kvist, Annette Herzog, Ulf Stark 
mv. I litteraturarbejdet er fokus på bl.a. læseforståelse og litteratursamtaler.  
 
Udleverede bøger  
Den sikre læsning ” Brug bolden” (flergangsmateriale)  
Ny diktat for tredje klasse (engangsmateriale)  
Diverse mapper, hæfter mv…  
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