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ÅRSPLAN 20/21 
 
Lærer: Fag:   Dansk 3. klasse 
 
Højtlæsningsbøger for 3. klasse 
“Krummerne” af Thøger Birkeland 
“Busters Verden” af Bjarne Reuter 
 
 

Uge Emne Mål Materialer 

33-36 Nye venskaber 
Dansk i klassen 

At lære klassen at kende 
Finde deres læseniveau i dansk 

D´dansk introduceres og 
påbegyndes: 
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1. Kapitel i D’Dansk   - Læsebog 
- Opgavebog 

37 Cykeluge Arbejde med sammensatte 
navneord 

https://www.abc-abc.dk/Om-
ABC/Foraeldre.aspx 

38 Emneuge   

39-41 “Fabler” s. 25-34 
FoodMovers uge 39, 40, 41 
Mad og bevægelse i fællesskab 

 
At lære navneord i ental og flertal 

Den sikre læsning - Brug bolden  
AGmovers 
“Nyskriftlig for tredje” 

uge 42 Efterårsferie   

uge 43-46 “Halloween” s. 35-42 Skrive pænt og sammenhængende D’Dansk + “Ny skriftlig for tredje” 

https://www.abc-abc.dk/Om-ABC/Foraeldre.aspx
https://www.abc-abc.dk/Om-ABC/Foraeldre.aspx
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håndskrift At lære udsagnsord i nutid og datid  opgaveskyen 

47-48 “Se på billeder” s. 43-50 At lære om egennavne D´dansk 3. klasse + “Ny skriftlig for 
tredje” 

uge 49 Juleuge   

uge 50-51 “Astor” s. 51-56 At stifte bekendtskab med faglig 
læsning 

D´dansk + “Ny skriftlig for tredje” 

uge 52-53 Juleferie   

uge 1-4 “Læs med fantasi” s. 57-74 
 

At styrke elevernes læsning Læseraketten 2021 - klassen er 
tilmeldt og bøgerne kommer 
januar 
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Arbejde med den i april 
Syrien + Verdensmålene 

uge 5-8 “Fortæl fortæl” s. 75-86 At lære navneord i ubestemt og 
bestemt form 

D´dansk + “Ny skriftlig for tredje” 

uge 7 Vinterferie   

uge 9 Emneuge   

uge 10-12 “Hvad tænker du?” s. 87-96 At lære om tillægsord D´dansk + “Ny skriftlig for tredje” 

uge 13  Påskeferie   

uge 14-17 “Mit navn det står med prikker” s. At stifte bekendtskab med D´dansk + “Ny skriftlig for tredje” 
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97-105 synonymer 
At lære forholdsord 

uge 18-21 “Forfatterskab Ole Lund Kirkegaard” 
s. 106-120” 
 
Gummitarzan d.5/5-23/6 er booket 
ved CFU 

- læsebog 
- film 
- opgaver 

At udvide elevernes forfatter 
kendskab og læse den samme bog 
og snakke om den sammen 

 

uge 22-24 Opsamling + udfylde “huller” i 
D’dansk bogen 

At lære at slå op i en ordliste “Ny Skriftlig for tredje” 
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uge 25 Et farvel til indskolingen Huske hvilke bøger og materialer de 
har gennemgået i indskolingen, 
inden de starter på mellemtrinnet 

https://27ee9e8c-ddaa-4701-b00d-
c98561148b04.filesusr.com/ugd/cec
1c2_e49d95d4128548aaa8730415b
5ad2e8a.pdf 

 

https://27ee9e8c-ddaa-4701-b00d-c98561148b04.filesusr.com/ugd/cec1c2_e49d95d4128548aaa8730415b5ad2e8a.pdf
https://27ee9e8c-ddaa-4701-b00d-c98561148b04.filesusr.com/ugd/cec1c2_e49d95d4128548aaa8730415b5ad2e8a.pdf
https://27ee9e8c-ddaa-4701-b00d-c98561148b04.filesusr.com/ugd/cec1c2_e49d95d4128548aaa8730415b5ad2e8a.pdf
https://27ee9e8c-ddaa-4701-b00d-c98561148b04.filesusr.com/ugd/cec1c2_e49d95d4128548aaa8730415b5ad2e8a.pdf

