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Lærer: Thereza Giver Jensen 

 

Bogsystem: Den første læsning 2 og Dansk Kanon i folkeskolen 

 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

 

August – oktober 

 

  

Vi vil dagligt læse i bl.a. 

Den første Læsning 2, 

frilæsningsbøger og bøger 

fra biblioteket. Vi vil læse 

enkeltvis eller med en 

makker. 

 

I Dansk kanon beskæftiger 

vi os med forskellige tekster 

igennem læsning, samtale og 

opgaver.  

 

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 En på sproget vil vi 

beskæftige os med  

ordforråd. De ord, der 

arbejdes med, er udvalgt fra 

forskellige tekster, som 

læses højt for klassen. 

 

Opnå sikker, korrekt læsning med betoning, øge 

læsehastigheden, fremme læseforståelsen. Kunne læse 

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 

 

 

Forfatterskab om Kim Fupz. 

Vi læser højt i klassen af 

Babyen der ikke ville ud. Vi 

vil læse andre bøger og 

noveller af ham. Vi taler om 

genre, ordforråd, personer 

og miljø i hans tekster.  

 

Vi vil dagligt læse i bl.a. 

Den første Læsning 2, i 

 

Opnå sikker og korrekt læsning med betoning og prosodi, 

øge læsehastigheden, fremme læseforståelsen. At kunne 

læse mellem linjerne og 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. 

 

Kunne variere sit sprog. At vide, der er forskel på tale- og 

skriftsprog. 
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billedbøger, 

frilæsningesbøger og bøger 

fra biblioteket. Vi vil læse 

enkeltvis eller med en 

makker. 

 

I Dansk kanon beskæftiger 

vi os med forskellige tekster 

igennem læsning, samtale og 

opgaver.  

 

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 En på sproget arbejder vi 

med inferenser. Vi arbejder 

med at skabe de rigtige 

sammenhænge i sætninger 

og små tekster samt at 

etablere de rigtige 

forestillingsbilleder for at 

kunne løse opgaverne 

korrekt.  

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 

- Kim Fupz som forfatter 

- skellet mellem fiktion og fakta 

 

At kunne kombinere tekst og baggrundsviden til at skabe 

sammenhængende forståelse.  

At kunne forholde sig til tekstens emne og perspektivere det 

til eget og andres liv.  

 

 

Januar – april 

 

 

Forfatterskab om Ole Lund 

Kirkegaard. Vi skal læse 

Gummi Tarzan fælles. Vi 

skal arbejde med hans måde 

at skildre personer på, hans 

tegninger, opbygningen i en 

roman og at læse mellem 

linjerne.  

Vi skal arbejde med kunst i 

billeder og skulpturer.  

 

Vi skal arbejde med norsk 

og svensk litteratur.  

 

 

Opnå sikker, korrekt læsning med betoning og prosodi, øge 

læsehastigheden, fremme læseforståelsen. Kunne læse 

mellem linjerne og 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 
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Vi vil dagligt læse i bl.a. 

Den første Læsning 2, i 

billedbøger, 

frilæsningsbøger og bøger 

fra biblioteket. Vi vil læse 

enkeltvis eller med en 

makker. 

 

I Dansk kanon beskæftiger 

vi os med forskellige tekster 

igennem læsning, samtale og 

opgaver.  

 

Hver uge vil vi øve og skrive 

diktat med 10 ord. 

 

I Ny skriftligt for anden 

arbejder vi med forholdsord, 

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 En på sproget arbejder vi 

med tekststruktur. Vi 

arbejder med årsag-følge. Vi 

skal anvende nøgleord og 

grafiske modeller som hjælp 

til at identifcere og analysere 

årsager og sammenhænge i 

simple tekststykker.  

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 

 

- teksters og films opbygning 

- at læse mellem linjerne 

 

Arbejde med fortællende og informerende teksters struktur. 

Får viden om træk ved sprog i forskellige sammenhænge og 

kan beskrive hvorledes årsag-følge i forskellige litterære 

sammenhænge.  

 

Maj – juni 

 

 

Forfatterskab om Katrine 

Marie Guldager. Vi skal 

læse Franz bliver helt stille. 

Og vi vil også læse flere af 

Frøken Ignora samt Mister 

Georg bøgerne. Vi vil 

arbejde med morale/ hvad 

vil historien gerne 

fortælle/lære os noget om.  

 

 

Opnå sikker, korrekt læsning med betoning og prosodi, øge 

læsehastigheden, fremme læseforståelsen. Læse mellem 

linjerne og 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. 

 



 
 

2. Absalon 

 

Årsplan 2019-2020  (Dansk - TGJ) 

 

 

 

Vi vil lave en boganmeldelse 

om en bog, som eleverne 

selv vælger 

 

I Ny skriftligt for anden 

arbejder vi fortsat med 

ordklasser. 

 

Øve til årsprøven. 

Skærpe den sproglige opmærksomhed. 

Kende forskellige ordklasser, bøjningsformer og deres 

betydning for sproget 

 

I det litterære arbejde vil fokus særligt være på; 

- At kunne forholde sig til tekstens emne, og 

svare på enkle reflektionsspørgsmål.  

- At have viden om enkle sproglige og billelige 

virkemidler.  

- At have viden om tema, genre, forløb og 

personskildring.  

- At arbejde med det at kunne begrunde sine 

svar ud fra en tekst.  

 

 

 

Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 


