
Årsplan for 2.-3. klasse 2017/2018 

Svanevej Privatskole, Svanevej 10, 2400 København NV 

Dansk 
 

Formålet med årets undervisning 
Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, 

fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal 

fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. 

Stk. 2. Eleverne skal i faget dansk styrke deres beherskelse af sproget og fremme deres lyst til at bruge 

sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal udvikle en åben og analytisk indstilling til 

samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Eleverne skal i faget dansk udvikle deres udtryks- og 

læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og 

kommunikation.  

Stk. 3. Eleverne skal i faget dansk have adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 

Undervisningsmaterialer 
• Den første læsning 2 og Over stok og sten 3 

• Grammatik: 

• Stavevejen start og stavevejen 1 

• Læsekursus i differentierede niveauer 

• Frilæsningsbøger 

• Gyldendal.dk 

• Fandango 

• CL for 2.-3.kl. 

Emner 
2.klasse 

• Rim og remser samt sproglig opmærksomhed 

• Sang, dans, fagter, bevægelse og tegn indgår naturligt i den sproglige udvikling  

• Mundtlig fortælling 

• Litteraturarbejde, genreforståelse og forfatterskabslæsning 

• Højtider 

• billeder  

• Læsefase/korrektur læsning 

• Gys og gru  

• Fabler 

• Fantastiske fortællinger 

• Mit idol 

• Astrid Lindgren 

• Faglig læsning 

 

3.klasse 

• Repetere store og små bogstaver 

• Repetition af generel bogstavkendskab 



• Sang, dans, fagter, bevægelse og tegn indgår naturligt i den sproglige udvikling  

• 120 ord 

• Læsning og læsestrategier 

• Mundtlig og skriftlig fortælling og fremstilling  

• Litteraturarbejde, genreforståelse og forfatterskabslæsning  

• Gys og gru 

• Højtider 

• Læsefase/korrektur læsning 

• Astrid Lindgren 

• Fabler 

• Fantastiske fortællinger 

• Faglig læsning 

• Mit idol 

Arbejdsformer 
Der veksles mellem lærerstyret undervisningen, gruppearbejde, par arbejde og fælles klasseundervisning. 

Mundtlige fremlæggelser og fremlæggelser baseret på skriftligt arbejde 

Sociale mål 
• At kunne lytte, forstå og modtage en besked og udføre den  

• At udvise god arbejdsmoral både individuelt, i grupper og kollektivt i klassen  

• At man holder en god omgangstone overfor hinanden  

• At man er opmærksom på at alle har det godt i klassen og bidrager til at trøste og problemløse eller 

henter hjælp hos en lærer 

Evaluering 
2.kl. tests af læseudvikling og 120 ord 3. kl. tests af 120 0rd 

Læsestrategier og læseafkodning 

Fokus ligger i at gøre eleverne procesorienterede 

 

Der kan forekomme ændringer i årsplanen. 


