
Årsplan 2. – 3. Klasse dansk  

Skoleåret 2021 -2022  

Lærer: Jakob Engel Damkjær Jønsson  

 

Følgende årsplan er udarbejdet og planlagt med udgangspunkt i fælles mål for faget dansk.  

Forløbet leder mod følgende overordnede kompetencemål:  

 

Overordnede kompetencemål for 2. klasse dansk  

Læsning - Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge  

Fremstilling - Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer  

Fortolkning -Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster 

Kommunikation - Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer 

 

Overordnede kompetencemål for 3. klasse dansk 

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

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 

 



 

De fælles mål kan læses på www.uvm.dk  

Der kan forekomme ændringer i forløbene undervejs.  

 

 

 

 Aktiviteter og materialer  Læringsmål  
August – oktober  
 

 

Opstart af skoleåret 2021-2022  

 

Klassen starter op med deres nye bøger, 

værksteder og faste rutiner. Disse aktiviteter 

arbejder vi med hele året sideløbende med de 

forskellige emner.  

 

 

Vi arbejder med: Individuelle frilæsningsbøger, 

Den første læsning 2 / 2.klasse  

 

Brug Bolden! Den sikre læsning 1/ Magi i luften! 

Den sikre læsning 2/Gå efter guldet! Den sikre 

læsning 3/ 3.klasse  

 

Arbejdsbog – Vi arbejder med at skrive og læse 

opgaver, der passer til læsebøgerne.  

 

Vokaler og konsonanter.  

 

 

Eleven ved hvad vi skal arbejde med i 

dette skoleår  

Eleven kender rutinerne og 

arbejdsgangen i dansk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eleven har styr på vokaler,                  

            konsonanter og ordgrupper.  

 



Ordgrupper: Navneord, udsagnsord og 

tillægsord.   

 

Sætninger og deres opbygning.  

 

Frilæsningsbøger – eleverne vælger deres egen 

fitlæsningsbog og præsenteres her for 

boganmeldelser.   

 

 

 

Eleven kan formulere sig på skrift og 

viderebringe deres viden. 

 

Eleven ved hvad en boganmeldelse er, 

og for øvet deres læsefærdigheder. 

Eleverne øger deres ordforråd.    

November – december  
 

 

Historier og fortællinger – Eleverne 

introduceres til eventyr, historier og fortællinger 

og lærer hvad de forskellige typer indeholder.  

 

Eleverne skriver deres egne historier, evt. med 

tegninger til, og fortæller for klassen.  

 

Kultur omkring opførsel ved fremlæggelser.  

 

 

 

Jul – ’Julen har bragt velsignet bud’.  

Vi skal rigtig julehygge inden juleferien.  

 

Der arbejdes med julens historie, både i Danmark 

og hvordan man holder jul i andre lande.  

 

Vi skal lave julepynt, julekort og måske skrive et 

lille juleeventyr.  

 

God juleferie :D  

 

Eleven forstår hvordan fortælling, 

historie og eventyr opbygges, og deres 

indhold.  

 

Eleven kan fremstille og 

videreformidle egene fortællinger. 

 

Eleven opnår selvforståelser om 

hvordan man opfører sig under en 

fremlæggelse og kan sætte sig i andres 

sted.   

 

 

 

Eleven har kendskab af traditioner, 

historisk perspektiv og kan formulere 

sig om dette.  



   

Januar – Marts  
 

 

Historie og fortællinger:  

Vi vender stærkt tilbage fra en dejlig juleferie, og 

så skal vi arbejde lidt mere med historier og 

fortællinger.  

Eleverne skal arbejde med at forfatter kendskab, 

fortællerens rolle og personkarakteristik.  

 

 

Vi arbejder med Astrid Lindgren, H.C. Andersen 

og andre store forfattere beskrives og deres 

værker.  

Vi taler om symbolik, sammenligninger, 

overgange (fra barn til voksen), og om tid og sted.  

 

 

Genrekendskab – Indtil videre har vi beskæftiget 

os med historie og fortællinger, men der findes 

mange forskellige genre inden for dette felt.  

Det skal vi udforske.  

Eksempelvis Gys og Gru, genren.  

 

Eleverne skriver deres egen gyserhistorie med 

illustrationer til.  

 

 

 

 

 

Eleven kan definere hvad en historie er, og 

hvad den skal indeholde.  

Eleven har begrebskendskab til fortælling og 

kan forklare med egne ord.  

 

 

Eleven har kendskab til forfattere og deres 

værker.  

 

Eleven tilegner sig viden om virkemidler i 

historier og fortællinger, og kan samtale 

omkring dette.  

 

 

 

Eleven kan identificere de forskellige genre, 

og bruge deres virkemidler til at fremstille 

tekst inden for en bestem genre.  

April – Juni  
 

Påsken står for døren – Vi skal lave gækkebreve 

og sende rundt, og måske hænger vi nogle flotte 

udklip op.  

 

Elevens taktile sanser bliver styrket gennem 

udfordrende klippemetoder og træner øje 

hånd kordenation.  

 



Hvordan skriver man et brev? Hvad indeholder et 

helt almindeligt brev egentlig? Det skal eleverne 

arbejde med. De lærer hvordan man starter, 

skriver ”fyldet” og slutter et brev af.  

 

 

Sidste tid inden sommerferien, bruges på at 

gennemgå alt hvad vi har lært i løbet af året.  

Eleverne for mulighed for at færdiggøre 

arbejdsbøger, projekter mm.  

 

Den sidste uge inden sommerferien, rydder vi op i 

klassen, hygger os, inden vi går på velfortjent 

ferie :D  

 

God sommerferie!  

 

 

Eleven kan gøre sig klar og tydelig på skrift, 

og kommunikere nonverbalt med pen og 

papir, uden der opstår misforståelser.  

 

 

Eleven ender med en succesoplevelse ved 

gennemgang af lært materiale. En rar følelse 

af at man faktisk har lært meget.  

 

Arbejdsformer: individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde/holdundervisning både på tværs af 2. og 3. klasse, men også inddelt efter 

klassetrin eller niveau. 

 

 


