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Lærer:	Thereza	Giver	Jensen	
	
Bogsystem:	Den	første	læsning	2	og	Fandango	
 
Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 
 
August – oktober 
 

  
Vi vil dagligt læse i bl.a. 
Den første Læsning 2, i 
billedbøger, der knytter sig 
til arbejdet i Fandango, 
frilæsningsbøger og bøger 
fra biblioteket. Vi vil læse 
enkeltvis eller med en 
makker. 
 
I Fandango arbejder vi med 
kapitlet Jeg er 
klar…Topklar! og de 
skriftlige opgaver i 
arbejdsbogen. 
 
Hver uge vil vi øve og skrive 
diktat med 10 ord. 
 
Repetere de 120 mest 
hyppige ord. 
 
I Ny skriftligt for anden 
arbejder vi med vokaler, 
konsonanter, stavelser, 
navneord, udsagnsord, dele, 
danne og rime med ord, 
nutid og datid. 
 
I Springbrættet arbejder vi 
med at danne sætninger – ud 
fra børnenes dagligdag og ud 
fra billeder i bogen. 
 

 
Opnå sikker, korrekt læsning med betoning, øge 
læsehastigheden, fremme læseforståelsen. Kunne mellem 
linjerne, finde den røde tråd i en tekst.  
Kendskab til forskellige forfattere og perioder. 
Kende forskel på genrer, finde genretræk og gå i dybden i 
en tekst. 
 
Kunne stave de 120 hyppigeste ord, lydrette ord, begynde 
en sætning med stort og slutte en sætning med punktum. 
 
Kunne variere sit sprog, vide, der er forskel på tale- og 
skriftsprog. 
 
Skærpe den sproglige opmærksomhed. 
Kende forskellige ordklasser, bøjningsformer og deres 
betydning for sproget 

 
Desuden vil det litterære arbejdes mål være, at eleverne får 
kendskab til og kunne udtrykke sig om:  

- persongalleriet i en fortælling, herunder 
begreberne hovedperson og biperson 

- tekstens tema 
- samspillet mellem tekst og billeder i 

billedbøger 
- billedlige virkemidler 

perspektivere litteraturoplevelser til eget liv 
 

 
Oktober - december 
 

 
Vi vil dagligt læse i bl.a. 
Den første Læsning 2, i 
billedbøger der knytter sig til 
arbejdet i Fandango, 
frilæsningesbøger og bøger 
fra biblioteket. Vi vil læse 

 
Opnå sikker, korrekt læsning med betoning og prosodi, øge 
læsehastigheden, fremme læseforståelsen. Mellem linjerne 
kunne finde den røde tråd i en tekst.  
 
Kunne stave de 120 hyppigeste ord, lydrette ord, begynde 
en sætning med stort og slutte en sætning med punktum. 
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enkeltvis eller med en 
makker. 
 
I Fandango arbejder vi med 
kapitlet Jorden ryster og de 
skriftlige opgaver i 
arbejdsbogen. 
 
Hver uge vil vi øve og skrive 
diktat med 10 ord. 
 
I Ny skriftligt for anden 
arbejder vi med at bøje 
navneord, forholdsord, 
sammensatte ord, 
egennavne, punktum og 
tillægsord. 
 
I Springbrættet arbejder vi 
med de forskellige trin der 
er, når man skal beskrive 
noget eller nogen. Og med 
opbyggelsen af en tekst. 
 

 
Kunne variere sit sprog, vide, der er forskel på tale- og 
skriftsprog. 
 
Skærpe den sproglige opmærksomhed. 
Kende forskellige ordklasser, bøjningsformer og deres 
betydning for sproget 
 

 
Desuden vil det litterære arbejdes mål være, at eleverne får 
kendskab til og kunne udtrykke sig om:  

- teksters miljø 
- Astrid Lindgren som forfatter 
- skellet mellem fiktion og fakta 

teksttypen beskrivende tekster 
 

 
Januar – april 
 

 
Vi vil dagligt læse i bl.a. 
Den første Læsning 2, i 
billedbøger, der knytter sig 
til arbejdet i Fandango, 
frilæsningsbøger og bøger 
fra biblioteket. Vi vil læse 
enkeltvis eller med en 
makker. 
 
I Fandango arbejder vi med 
kapitlet På kryds og tværs 
og skrås og med Gamle 
historier i nye klæ’r og de 
skriftlige opgaver i 
arbejdsbogen. 
 
Hver uge vil vi øve og skrive 
diktat med 10 ord. 
 
I Ny skriftligt for anden 
arbejder vi med forholdsord, 

 
Opnå sikker, korrekt læsning med betoning og prosodi, øge 
læsehastigheden, fremme læseforståelsen. Mellem linjerne 
kunne finde den røde tråd i en tekst.  

 
Kunne stave de 120 hyppigste ord, lydrette ord, begynde en 
sætning med stort og slutte en sætning med punktum. 
 
Kunne variere sit sprog, vide, der er forskel på tale- og 
skriftsprog. 
 
Skærpe den sproglige opmærksomhed. 
Kende forskellige ordklasser, bøjningsformer og deres 
betydning for sproget 

 
Desuden vil det litterære arbejdes mål være, at eleverne får 
kendskab til og kunne udtrykke sig om:  

- haiku, cirkeldigte og firkantede historier 
- fortællende digte 
- rim og rytme 
- rap 
- billedsprog, herunder besjæling 
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punktum, spørgsmålstegn, 
navneord, vokaler og 
konsonanter, direkte tale, 
udsagnsord, tillægsord, 
modsatte ord, sammensatte 
ord, udsagnsord, rim-ord, 
punktum, spørgsmålstegn og 
skriver forskellige typer 
tekster. 
 
I Springbrættet beskæftiger 
vi os med handlingsbro og 
fokus på forløb i en tekst. 
 

 

 
Maj – juni 
 

 
I Fandango arbejder vi med 
kapitlet De bedste historier, 
jeg nogensinde har hørt og 
de skriftlige opgaver i 
arbejdsbogen. 
 
Vi kommer til at arbejde 
med uddrag af tekster af Ole 
Lund Kirkegaard. 
 
Vi vil lave en boganmeldelse 
om en bog, som eleverne 
selv har valgt. 
 
I Ny skriftligt for anden 
arbejder vi fortsat med 
ordklasser. 
 
I Springbrættet arbejder vi 
med at lave mindmap, og 
hvordan vi bruger det til at 
samle en tekst efterfølgende 
ud fra et mindmap. 
 
Øve til årsprøven. 
 
 

 
Opnå sikker, korrekt læsning med betoning og prosodi, øge 
læsehastigheden, fremme læseforståelsen. Mellem linjerne 
kunne finde den røde tråd i en tekst.  
 
Kunne stave de 120 hyppigste ord, lydrette ord, begynde en 
sætning med stort og slutte en sætning med punktum. 
 
Kunne variere sit sprog, vide, der er forskel på tale- og 
skriftsprog. 
 
Skærpe den sproglige opmærksomhed. 
Kende forskellige ordklasser, bøjningsformer og deres 
betydning for sproget 
 
Desuden vil det litterære arbejdes mål være at eleverne får 
kendskab til Ole Lund Kirkegaards forfatterskab herunder:  

- hans særlige måde at skildre personer på 
- hans karakteristiske streg i tegningerne 
- hans arvtagere 
- en tekst fortæller 
- teksters og films opbygning 
- at læse mellem linjerne 

 

 
 
Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 
 


