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Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

 

August - oktober  

 

Daglig læsning i læsebøger bl.a. 

”Søren og Mette” og skriftlige 

opgaver i arbejdsbøger. Herudover 

læses i klassens frilæsningsbøger 

og lette bøger fra skolebiblioteket. 

Der læses enkeltvis, i kor eller 

med en makker.   
Forskellige bogstavlege.   
Start på træning af de 120 

hyppigste ord.  
  

 

Hovedvægten lægges på arbejdet med de 

elementære læse- og skrive- samt 

stavefærdigheder med særligt fokus på at 

stimulere elevernes læse- og skrivelyst samt 

hjælpe dem til at oparbejde gode læse- og 

skrivevaner.  
Den enkelte elev og eleverne i fællesskab 

arbejder med sproget i forskellige 

situationer. Ved at tale, ved at lytte til 

andre, ved at læse og skrive samt ved at 

udforske sproget og udvikle deres 

ordforråd.  
Da udviklingen af læse- og 

skrivefærdigheder er tæt forbundet, vil den 

skriftlige dimension blive inddraget lige fra 

skolestarten. Det skriftlige arbejde vil i 

starten være baseret på lette lydrette ord.  
Ud over det skriftlige arbejde, der vedrører 

litteraturarbejdet, elevernes fantasi og sprog  
m.m., skal de også øve deres håndskrift , 

skråskrift med fokus på bogstavernes 

skriveretning samt placering på linjen.  

 

 

Oktober- december  

 

Daglig læsning i “Den første 

læsning – 1. klasse” og skriftlige 

opgaver fra den tilhørende 

arbejdsbog.  
Frilæsning, stavetræning og 

arbejdet med fonologisk 

opmærksomhed indgår i den 

daglige undervisning. I december 

læses og skrives julehistorier.    

 

  

 

Januar- april  
  

 

Daglig læsning i læsebøger og 

skriftlige opgaver i forskellige 

arbejdsbøger og hæfter.  
Frilæsning, stavetræning og 

sproglig opmærksomhed er stadig 

en del af den daglige undervisning.  

Vi arbejder især med 

rim og remser. Rim af Benny 

Andersen og Haldan Rasmussen. 
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Vi læser Haldan Rasmussens ABC 

og andre børnerim. Eleverne 

skriver rim og remser.  

 

 

Maj - juni  

 

Læsning af ”Mis med de blå øjne” 

og Aben Osvald -  tegne og skrive 

små historier hertil.  
Forberede svendeprøve.  

 

Vi vil undervejs anvende og 

integrere it i arbejdet med alle 

fagets forskellige områder, hvor vi 

finder det muligt.  

 

 

Gå i dybden med en tekst, indføre litterære 

begreber såsom genre, tema og finde 

tekstens ”røde tråd”  

 

Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 

 


