
 
 
 
Årsplan: Dansk  
Lærer: LS 
Årgang: 2. klasse  
Skoleåret: 20/21 
 
 

Uge Emne Mål Materialer 
33 Opstart – velkommen 

 
 
 
 
 

- Lær hinanden at kende  
- Veksle mellem at lytte og ytre sig  
- Komme godt i gang med danskfaget efter ferien  

Børnene får udleveret bøger.  

Den første læsning læsebog samt arbejdsbog  

”Min skrivemappe” mv.  

34-35 Tegneserier  

 

- Udarbejde enkle tekster med billeder og skrift  
- Kunne gengive hovedindholdet af teksterne 
- Stave lette ord  
- Forstå betydning af teksterne  

Den første læsning 1 læsebog samt 
arbejdsbog -  
”Røveri i Ålby Bank” s. 60-71 
 
 

36 Lejrskole  Lejrskole onsdag-fredag.  



37 Én historie – to verdener  
 

- Læse de lydrette ord i historierne 
- Forstå hvad historierne handler om  
- Kunne gengive hovedindholdet af teksterne  
- Kunne veksle mellem at lytte og ytre sig 

 

Den første læsning 1 læsebog samt 
arbejdsbog –  
”En tur til månen” s. 72-87 

38 Emneuge   
39-41 Frøken Ignora 

 

- Læse vha. enkle læseforståelsesstrategier 
- Læse tekster på egen hånd og/eller i samarbejde 

med andre 
- Udarbejde boganmeldelser af de læste bøger 
- Kunne snakke sammen om det læste 
- Lave egne Ignora bøger  
- Besvare spørgsmål til de læste bøger 

 

Frøken Ignora bøger fra CFU:  
 

- Frøken Ignora og blomsterne 
- Frøken Ignora bliver milliardær 
- Frøken Ignora bliver jaloux 
- Frøken Ignora går til dans 
- Frøken Ignora og Frøken Gisela  

 
42 Efterårsferie   
43-44 Børn og deres hemmelige 

rum 
 
 

- Forstå betydning af tekster skrevet i datid 
- Læse og stave almindelige ord  
- Udarbejde enkle tekster med billeder og skrift  
- Gengive hovedindholdet af teksterne 
- Forberede læsning gennem samtale i klassen  
- Kunne identificere ukendte ord i tekst og tale  

 

Børnene får udleveret deres nye læsebog 
samt arbejdsbog.  

Den første læsning 2 læsebog samt 
arbejdsbog – 
”Hulen” s. 4-19 

”Frode – og alle de andre rødder” af Ole 
Lund Kirkegaard. 

45-46 Sørøvere og pirater 

 

- Læse og stave almindelige ord  
- Udarbejde enkle tekster med billeder og skrift  
- Gengive hovedindholdet af teksterne 
- Forberede læsning gennem samtale i klassen  
- Kunne identificere ukendte ord i tekst og tale  

Den første læsning 2 læsebog samt 
arbejdsbog – 
”Alene hjemme” s.  20-35 

 



47-48 Uhygge, gys og mystik 
 

- Viden om hvad en gyserhistorie er 
- Udarbejde egne gyserhistorier med 

tegninger/billeder til 
- Kunne beskrive et handlingsforløb i en historie 
- Viden om lydrette og ikke-lydrette ords 

stavemåder 
 

 Den første læsning 2 læsebog samt 
arbejdsbog – 
”Her bor et spøgelse” s. 36-51 

Filmen ”Guldregn” af Anders Bodelsen 

 

49  Juleuge   
50-51 Ædle riddere og skønne 

prinsesser 

 

- Kunne stave lette ord 
- Læse ord til klassetrinnet sikkert 
- Forstå betydningen af indholdsord teksterne 
- Lære eventyrord og genretræk 
- Kunne eventyrreglerne  
- Læse både korte og længere sætninger 

Den første læsning 2 læsebog samt 
arbejdsbog – 
”Det magiske smykke” s. 52-67 

52-53 Juleferie   
1-2 Talemåder og ordsprog  

 
- Lære om talemåder og ordsprog  
- Forstå betydningen af forskellige ordsprog 
- Lave tegninger der illustrerer forskellige 

ordsprog 
 

 

Forskellige opgaver om talemåder og 
ordsprog.  
 

3-4 Cowboys og indianere 
 

 

- Kunne læse tekster skrevet i nutid og datid  
- Skrive sætninger i nutid og datid  
- Lære at skrive et postkort 

 

Den første læsning 2 læsebog samt 
arbejdsbog – 
”Ib i det vilde vesten” s. 68-83 

Sang ”Jeg er en glad lille cowboy” af Povl 
Kjøller 



5-6 Kæledyrets liv - Læse en fagtekst  
- Kunne beskrive et handlingsforløb ved at sætte 

sætninger i den rigtige rækkefølge  
- Kunne skrive sin egen tekst ud fra det læste 

 

Den første læsning 2 læsebog samt 
arbejdsbog – 
”Jonas som dyrepasser” s. 84-99 

”Mig og Mama-Mia” af Erik Clausen 

”Den store Mesterbog” af Thomas Winding 
7 Vinterferie   
8 Basisdansk og opsamling  

 
- Vide at sprog er opbygget af ord og sætninger, 

og at der er forskellige ordklasser 
- Kunne skrive små og store bogstaver i håndskift  
- Skrive små historier og sætte sætninger sammen 
- Læsning med begyndende bevidsthed om 

udbyttet af det læste 
 

Håndskriftbog 
Diktat 
Skrivehistorier 
Grammatikhæfter mv.    

9 Emneuge   
10-12 Fantasiens verden 

 
 

- Læse sammensatte ord 
- Kunne skrive sammensatte ord  
- Skrive en ny slutning på en historie alene og 

sammen med en makker  
- Læse historier nogenlunde sikkert 

Den første læsning 2 læsebog samt 
arbejdsbog – 
”En rejse sydpå” s. 100-123 

”Far til fire i sneen” af Engholm og Hast. 

”Charlie og Chokoladefabrikken” af Roald 
Dahl 

13 Påskeferie   
14-15 Spændende oplevelser 

 

- Læse sammensatte ord 
- Kunne skrive sammensatte ord  
- Skrive en ny slutning på en historie alene og 

sammen med en makker  
- Læse historier nogenlunde sikkert 

Den første læsning 2 læsebog samt 
arbejdsbog – 
”Emil på koloni” s. 124-149 
 



 ”Vinden i Piletræerne” af Kenneth Grahame 

”Ole og koglefolket” af Poul Dyrhauge 

”Pigerne i 4.b” af Vibe Mogensen 
16 Basisdansk og opsamling 

 
- Vide at sprog er opbygget af ord og sætninger, 

og at der er forskellige ordklasser 
- Kunne skrive små og store bogstaver i håndskift  
- Skrive små historier og sætte sætninger sammen 
- Læsning med begyndende bevidsthed om 

udbyttet af det læste 
 

Håndskriftbog 
Diktat 
Skrivehistorier 
Grammatikhæfter mv.    

 

17-19 Små digte – rim og 
remser 

  

- Lære digte udenad 
- Fortælle, hvad der er særligt ved et digt 
- Skrive et digt 
- Finde rimord 
- Holde rytmen, når der læses et digt 
- Lære at skabe rytme 
- Viden om de forskellige former for rim  
- Kende forskellen på krydsrim og enderim 

 

D’dansk læsebog s. 6-20 samt de tilhørende 
sider i arbejdsbogen. 

 

20-22 Trolddom og magi - Kende tillægsord 
- Kunne leve sig ind i en person 
- Stille spørgsmål til en historie 
- Skrive dagbog 
- Læse og forstå en fagtekst  
- Kunne udarbejde enkle tekster med titel, start, 

midte og slutning 

D’dansk læsebog s. 104-128 samt de 
tilhørende sider i arbejdsbogen. 

 



23-24 Børn i bøger - Lære at lave en handlingslinje 
- Læse flydende op  
- Fortælle og skrive, hvad man synes om en 

historie 
- Lave egne bøger om en af personerne 
- Leve sig ind i en hovedperson  
- Tale om billeder 

 

D’dansk læsebog s. 144-172 samt de 
tilhørende sider i arbejdsbogen. 

 

 

25 Sommerferie-løjer 
 

Sidste uge inden sommerferie. 
 

 

 
Årsplanen er vejledende og der kan forekomme ændringer.  
 
 
 
 


