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I dette skoleår vil der være stort fokus på litteratur og skriftlighed.  Udover arbejdet med 
fysiske materialer skal der opnås kendskab til arbejdet på digitale portaler (Alinea og 
Gyldendals danskportaler). Der vil være større skriftlige afleveringsopgaver fordelt på året.  
Klassen skal gennem året arbejde både individuelt samt i mindre og større grupper med 
fokus på positivt og givende samarbejde på trods af forskelligheder f.eks. fagligt og socialt.  
 
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. noveller, faglitteratur, 
billedromaner, billedbøger samt længere romaner.  Udover fokus på at gøre læsningen 
flydende og øge hastigheden, vil læseforståelse og litteraturarbejde være en stor del af 
læseundervisningen.  
  
Skrivning  
Eleverne skal i dette skoleår blive fortrolige med forskellige skrivegenrer. Udover at have 
viden om forskellige tekster og kunne italesætte denne, skal eleverne uddybe deres 
kendskab til forskellige skrivegenrer som f.eks. fortællende, argumenterende og 
informerende tekster og kunne skrive indenfor de givne rammer for skrivegenren. 
 
Håndskrift/skrivning på computer 
Klassen skal træne deres færdigheder i skrivning på computer og blive fortrolige med f.eks. 
Word og Powerpoint.  
Håndskriften videreudvikles ud fra individuelt niveau.   
 
Stavning/grammatik 
Der arbejdes fokuseret med stavning gennem forskellige materialer og løbende gennem 
hele skoleåret i forbindelse med f.eks. grammatik.  Yderlige skal klassen fortsat 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.  
 
Sætningsanalyse 
I år skal vi påbegynde arbejdet sætningsanalyse og kommatering. Vi anvender det 
grammatiske komma.  
 
Litteratur 
Vi skal læse værker af bl.a. Dorte Karrebæk, Rebecca Bach-Lauritsen, Cecilie Eken og Anette 
Herzog. I litteraturarbejdet er fokus på læseforståelse, litteratursamtaler og analyse. 
Der skal arbejdes med faglitteratur indenfor emnet ”Grønland” hvor der yderligere skal 
læses en roman. 
 
Udleverede bøger  



 
Tid til at skrive – Alinea (engangsmateriale) 
Diverse kompendier, mapper, hæfter mv…  
 
Louise Heiberg Horvath 


