
 

 

Dansk 2/3 kl. 

Da vores 2 og 3. Klassetrin er en samlæst klasse vil denne årsplan dække over begge klassetrin. 

Niveauet vil selvfølgelig være differentieret efter elevernes individuelle niveau! 

 

Læsning 

LÆSNING 

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

● Finde tekst 

● Forberedelse 

● Sprogforståelse 

● Tekstforståelse 

● sammenhæng 

 

FORTOLKNING  

Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur 

og andre æstetiske tekster. 

● Oplevelse og indlevelse 

● Undersøgelse 

● Fortolkning 

● Perspektivering 

 

KOMMUNIKATION 

Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer. 

● Dialog 

Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer. 

● Sproglig bevidsthed 

 



 

 

Undervejs vil vi gørebrug af forskellige læsestrategier: 

• Makkerlæsning  

• Fakta læsning 

• Højtlæsning 

• Lyttelæsning mm.. 

 

Læsebøger 
• Pippi langstrømpe 

• Tid til Dansk - Over stok og sten, læsebog 3. 

• Forløb med Fagtekster; individuelle fagbøger. Gyldendal og Bookbites samt biblioteket. 

• Elever med ekstra læsestøtte; Søren og Mette 1, trin 3 og opad. 

 

Grammatik og stavning 

https://dansk0-2.gyldendal.dk  

https://dansk3-6.gyldendal.dk  

Sikker stavning 2.klasse - hæfte 2 

Sikker stavning 3. Klasse hæfte 1 & 2. 

 

Frilæsning 

https://bookbites.com  

Den Første læsning 2 - som fri læsning til 2. Klasserne samt de elever i 3. Klasse der har behov for 

ekstra læsetræning. 

 

Ekstra bøger 

Skolen har en bred vifte af ekstrabøger Til stavning samt grammatisk træning.  

Disse bøger vil blive udleveret på elevens individuelle niveau. 

Eleverne vil have mulighed at lave så mange bøger som muligt og det vil derfor vægtes i 

undervisningen for højne den individuelle niveau. 

https://dansk0-2.gyldendal.dk/
https://dansk3-6.gyldendal.dk/
https://bookbites.com/


 

 

 

 

 

Genre skrivning  

FREMSTILLING 

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer. 

● Forberedelse 

● Fremstilling 

● Respons 

● Præsentation og evaluering 

 

• Skriveforløb fra Gyldendal: https://dansk3-6.gyldendal.dk/laerer/laererens-overblik/forloeb-til-

3-4-klasse/fremstilling  

• Eventyr 

• Digte 

• Rim & remser 

• Dagbog 

• Breve/ email. 

• Fagtekster 

• Novelle (simpel) 

 

 

Ipads  
Vi vil i forskellige sammenhænge gøre brug af skolens iPads!  

• Skoletasken app 

• Skrivetavlen app 

• Den første læsning 2 og 3 app. 

• Bookbites app 

• Dansk Gyldendal 0-2 og 3-6. 

https://dansk3-6.gyldendal.dk/laerer/laererens-overblik/forloeb-til-3-4-klasse/fremstilling
https://dansk3-6.gyldendal.dk/laerer/laererens-overblik/forloeb-til-3-4-klasse/fremstilling


 

 

• 120 ord app 

• Læsning 

• Skrivning 

• Søgning  

• opgaveløsning 

 

 

Temaer 

• Eventyr - skab din egen eventyrsbog. 

• Fantasi - Pippi, H.C. Andersens eventyr og disney sange(eleverne er med til at vælge). 

• Læs på nettet 2 - https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/laesning/laeseteknik/laes-paa-nettet-2  

• Brug læsestrategier, Gyldendal - https://dansk3-

6.gyldendal.dk/forloeb/laesning/laeseforstaaelse/brug-strategier-1  

• Genre analyse af:  

 

Evaluering 

Undervejs vil eleverne stifte bekendtskab med evaluering i forskellig form; 

Feedback 

Skriftlig evaluering 

Fælles evaluering 

Makker vurdering. 

 

https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/laesning/laeseteknik/laes-paa-nettet-2
https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/laesning/laeseforstaaelse/brug-strategier-1
https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/laesning/laeseforstaaelse/brug-strategier-1
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