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Lærer: Thereza Giver Jensen 
 
Bogsystem: Den første læsning og Dansk Kanon i folkeskolen 
 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

 

August – Oktober 

 

Der arbejdes med rutiner og 

de gode vaner i 

skolearbejdet.  

 

Forfatterskab om Astrid 

Lindgren. Igennem 

højtlæsning og samtale om 

hendes historier, vil eleverne 

opbygge et større kendskab 

til hendes litterære univers. 

 

Vi vil dagligt læse i bl.a. 

Den første Læsning, Søren 

og Mette, frilæsningsbøger 

og lette bøger fra biblioteket. 

Vi vil læse enkeltvis, i kor 

eller med en makker. 

 

Vi vil abejde med de 120 

mest almindelige ord. 

 

I Ny skriftligt for første vil 

vi arbejde med vokaler, 

konsonanter og stavelser. 

 

Børnene vil dagligt få læst 

højt af forskellige tekster. 

 

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.  

Det vil ske ved at tale, ved at lytte til andre, ved at læse og 

skrive samt ved at udforske sproget og udvikle deres 

ordforråd. Det vil præge målene for de fleste forløb gennem 

skoleåret. 

 

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. 

 

Desuden vil det litterære arbejdes mål være at eleverne får 

kendskab til og kunne udtrykke sig om:  

- persongalleriet i en fortælling  

- en fortællings sprog  

- en fortællings forløb (komposition)  

 

 

Oktober-december 

 

 

Forfatterskab om Kim fupz. 

Vi læser højt i klassen 

Vitello får en klam kæreste 

og arbejder med den i 

fællesskab.  

Derudover skal vi læse 

uddrag af andre historier 

skrevet af Kim Fupz i 

forbindelse med arbejdet i 

En på sproget.  

 

 

De elementære læse-, skrive- samt stavefærdigheder med 

særligt fokus på at stimulere elevernes læse- og skrivelyst 

samt hjælpe dem til at oparbejde gode læse- og skrivevaner. 

 

Desuden vil det litterære arbejdes mål være at eleverne får 

kendskab til og kunne udtrykke sig om:  

- persongalleriet i en historie, herunder begreberne 

hovedperson og biperson 

- tekstypen forklarende tekst (her leksikontekst) 

- teksters sprog (her kunstnerisk sprog vs. 

Talesprog) 

- teksters opbygning (komposition) 
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Vi fortsætter med Den første 

Læsning. Vi vil læse 

billedbøger, 

frilæsningsbøger og bøger 

fra biblioteket. Vi vil læse 

enkeltvis, i kor eller med en 

makker. 

 

I En på sproget arbejder vi 

med ordforråd. De ord, der 

arbejdes med, er udvalgt fra 

forskellige tekster, som 

læses højt for klassen. 

 

Vi vil arbejde med de 120 

mest almindelige ord. 

 

I Ny skriftligt for første 

arbejder vi med stavelser,  

sammensatte ord. Vi skriver 

små sætninger og rim. 

 

Frilæsning 

Stavetræning 

 

Vi vil beskæftige os med 

temaet jul i december 

måned, hvor vi vil skrive 

små historier, få højtlæsning 

af julefortællinger og tale 

om traditioner for julen. 

 

- samspillet mellem ord og billeder i en billedbog 

- virkelighed vs. fantasi i litteratur 

(realisme/fantastisk) 

- nonsens 

perspektivere litteraturoplevelser til deres eget liv 

 

Januar-april 

 

Forfatterskab om H.C. 

Andersen i forbindelse med 

hans fødselsdag d. 2. april. 

 

Fagligt emne, hvor der 

arbejdes med foldebøger og 

små fremlæggelser for 

hinanden. 

Vi arbejder med et særligt 

fokus på det kreative i denne 

periode.  

 

Vi vil fortsætte arbejdet i 

Den første læsning. 

 

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. 

 

Desuden vil det litterære arbejdes mål være, at eleverne får 

kendskab til og kunne udtrykke sig om:  

- genren fantastiske fortællinger og eventyr. 

- digte, herunder rim 

- persongalleriet i litteratur, herunder begreberne 

hovedperson og biperson 

- tekstens sprog, her kunstnerisk sprog vs. talesprog 

- genren eventyr og dets kendetegn 

- undergenren tingseventyr og dets kendetegn 
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Vi vil læse billedbøger, 

frilæsningsbøger og bøger 

fra biblioteket. Vi vil læse 

enkeltvis, i kor eller med en 

makker. 

 

I Dansk kanon beskæftiger 

vi os med forskellige tekster 

igennem læsning, samtale og 

opgaver.  

 

Vi fortsætter arbejdet i En på 

sproget med ordforråd.  

 

Vi vil arbejde med de 120 

mest almindelige ord med 

gentagelser og diktat. 

 

I Ny skriftligt for første 

arbejder vi fortsat med at 

skrive små sætninger og lave 

forskellige typer tekster fx 

huskelister, breve, historier 

og invitationer. 

 

Frilæsning 

Stavetræning 

 

 

- teksttypen beskrivende tekst 

- genfortælling med stemmevariation 

- teksters sprog, herunder moderne vs. gammelt 

sprog 

- sammeligninger af gamle og nye eventyr 

- persongalleriet i tekster, herunder skelnen mellem 

personer indeni og udenpå 

- filmmediet og dets virkemidler, herunder lyde og 

farver 

 

 

Maj-Juni 

 

Forfatterskab om Egon 

Mathiesen. Vi læser Mis 

med de blå øjne. 

Fortsat arbejde med 

læsetræning. Vi vil læse 

billedbøger, 

frilæsningsbøger og bøger 

fra biblioteket. Vi vil læse 

enkeltvis, i kor eller med en 

makker. 

Vi beskæftiger os med et 

tema om dyr.  

 

Vi skal arbejde med norsk 

og svensk litteratur.  

 

I Dansk kanon beskæftiger 

vi os med forskellige tekster 

 

Kunne læse mere sikkert. 

 

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. 

 

Desuden vil det litterære arbejdes mål være at eleverne får 

kendskab til og kunne udtrykke sig om:  

- Egon Mathiesens forfatterskab 

- teksttypen berenttende tekst 

- rim og gentagelser som virkemidler 

- persongalleriet i tekster, herunder hovedperson og 

biperson 

- teksters komposition, herunder ro-uro-ro 

- samspillet mellem billeder og tekst i billedbøger 

- Egon Mathiesnes arvtagere og deres intertekstuelle 

forbindelser 
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igennem læsning, samtale og 

opgaver.  

 

Vi vil arbejde med de 120 

mest almindelige ord med 

gentagelser og diktat. 

 

Frilæsning 

Stavetræning 

 

 

Forberede svendeprøven 

 

 

 

 

 

Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 

 


