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Tid og fagligt 

område 

Aktivitet Læringsmål 

 

Fra august og 

frem til 

efterårsferien 

 

Det skrevne sprog – læse 

Læse 30 min. hver dag hjemme 

 

Oplæsning i klassen.  Gruppe/makkervis/enkeltvis 

Læsebog. Frilæsningsbøger af forskellig sværhedsgrad.  

Biblioteksbesøg 

Løse opgaver enkeltvis/ makkervis/ gruppevis 

Litterære opgaver 

 

 

 

 

Det skrevne sprog – skrive 

Skrive små historier 

Løse skriftlige opgaver i arbejdsbøgerne og Stav 2. 

 

 

 

Staveord trænes til den ugentlige udfyldningsdiktat 

 

Vi arbejder med talemåder dets funktion og 

betydning. 

 

Sikker, korrekt læsning med rigtig betoning og 

prosodi. 

Øge læsehastighed 

Fremme læseforståelse 

Læse på linjen- læse mellem linjerne 

Finde den røde tråd i en tekst 

Kendskab til forskellige forfattere 

Kendskab til forskellige perioder 

 

Kendeskab forskellige genrer 

Finde forskellige genretræk 

Gå i dybden i en tekst 

 

Kunne bruge handlingsbroen 

Disponere historien med en indledning, 

handling og slutning 

Kunne stave de hyppige 120 lydrette ord 

Begynde en sætning med stort 

Slutte en sætning med punktum 

 

Variere sproget 

Vide at der er forskel på tale og skriftsprog 

 

Skærpe den sproglige opmærksomhed 

Kendskab til forskellige ordklasser og deres 

bøjningsformer 

 

Fra 

efterårsferien 

og frem til 

juleferien 

 

Vi arbejder med ordklasser og dets bøjningsformer. 

Substantiver verber, adjektiver. 

Finde proprier i en tekst og rette til stort bogstav 

 

 

Boganmeldelse. Elverne anmelder en bog i klassen 

for sine kammerater 

 

 

 

 

Læsekursus 

Læse 45 minutter hver dag- en lektion 

Læse 30 minutter hver dag 

 

 

 

 

 

Kende imperativ, infinitiv, præsens, præteritum 

Bøje adjektiver i 1., 2. oig 3. grad 

Proprier skrives med stort 

 

Munftlig fremstilling 

At kunne fremlægge en sag for en større 

gruppe. 

Andvende litterære begreber 

Bruge litterært værktøj til at forstå en tekst 

 

Træne læsefærdigheder 

Træne læsemængde 

Træne læsehastighed 

Træne læseforståelse 

Skabe læselyst 

Skabe læseglæde 

 

Kendskab til forskellige talemåder og deres 

betydning 
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Talemåder  

 

Fra januar og 

frem til februar 

 

Læsebogen 

Læsning trænes hele skoleåret  

Der stavetrænes hele skoleåret 

 

Læse et forfatterskab 

 

 

 

Kendskab til et forfatterskab 

Finde forfattertræk 

Finde genretræk 

Finde tema 

Finde de vigtigste begivenheder 

Give  en person og miljøbeskrivelse 

Finde den røde tråd i værket 

  

 

Fra marts og 

frem til 

sommerferien 

 

Skriveøvelser fiktive tekster og sagtekster 

 

Læse 

 

 

Læse forskellige teksttyper herunder fagtekster. 

 

 

I juni måned forbereder vi årsprøve. Eleverne er 

med til at vælge indhold og form. 

 

 

Træne det skriftlige udtryk 

Træne sproglig opmærksomhed  

 

Kendskab til forskellige forfattere 

Kendskab til forskellige genrer 

 

Tolke en tekst svarende til klassetrin 

Andvende litterære begreber 

 

Kunne fremlægge et stof/emne for en større 

gruppe 

 

Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 

 


