
Årsplan for 2. klasse 2021/22 
 
Vi skal i 2. klasse også arbejde med bøgerne: Den første læsning 2 og tilhørende arbejdsbog, Stav (som er en 

grammatikbog)og læse nogle Ole Lund Kierkegaard bøger. 
Det er vigtigt at eleverne læser minimun 20 min hver dag (man må godt holde pause i weekenderne) 
 
 

Den første læsning 2 – Læsebogen har fokus på læsetræning med tilhørende læse-, skrive- og staveopgaver 

i Arbejdsbogen. Materialet består af otte afsluttede historier á otte kapitler med tilhørende opgaver i Arbejdsbogen. 

Historierne er af stigende sværhedsgrad. Hvis klassen læser et kapitel om dagen, vil arbejdet med Læsebogen strække sig 

over ca. 16 uger. Det er vigtigt, at eleverne læser højt hver dag, og at de selv læser hele teksten. 

Igennem Læsebogen er der en indre progression inden for kompetenceområdet læsning, bl.a. i forhold til antal ord i de 

enkelte kapitler og historier. Desuden udvides elevernes ordbank. Teksterne er skrevet i datid, og elevernes evne til at udnytte 

en avanceret lydstrategi i ord med betingede udtaler udvikles. De sproglige temaer, som eleverne stifter bekendtskab med, er 

anført ved de enkelte historier, når de introduceres. De repeteres løbende gennem både klasseaktiviteter og opgaver i 

Arbejdsbogen. Udtalen af de forskellige vokaler efterfulgt af dobbeltkonsonant er et gennemgående sprogligt tema i materialet 

til 2. klasse. 

Historierne i Læsebogen indeholder my(s)tiske elementer, som kan være et fint afsæt i forhold til et videre skøn- og 

faglitterært arbejde. 

Formålet med Læsebogen og de dertil hørende sproglige øvelser samt skrive- og staveøvelser er, at eleverne træner deres 

læsefærdighed og får konsolideret deres læsning på et avanceret lydligt grundlag. 

Til Den første læsning 2 hører Fri læsning 2 med 24 frilæsningsbøger samt tilhørende kopiark. Der er tre bøger til hver 

historie i Læsebogen. 
• I årsplanen har jeg indregnet ferier i følgende uger: uge 42 – efterårsferie, uge 51-52 – juleferie, uge 7 – 

vinterferie, uge 14 – påskeferie, uge 26-32 – sommerferie. 
 



 
 
 
 Måned Forløb Kompetencemål 

og færdigheds- 
og 
vidensområder 

Læringsmål Læse-
trænings-
tekster 

Trænings-øvelser 

August  Grammatik Sprog-forståelse 
Fase 1. 
Eleven kan sætte 
ordene i skema 
og gradbøje dem 
 
 

Fase 1 
Eleven kan kende 
navneord, 
udsagnsord og 
tillægsord. 
 

 

 
 

Værksteder og 
kopiark 

 Tegnsætning Fremstilling 
• Korrektur (fase 

1) 
 

• Jeg kan sætte 
punktum. 

 

  

September  Hulen er den første 
historie i Læsebogen 2. 
Her møder vi Idas bedste 
ven, Olga. Olga og Ida 
hygger i hulen og 
beslutter, at de skal sove 
deroppe sammen. Efter 
en aften med bål og 
heksebrænding går de til 
ro. Men tør de sove i 
hulen, eller bliver det for 
uhyggeligt? 
Historien indeholder 2099 
ord. 
 

 
Eleven kan 
genfortælle det 
der er læst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der der fokus på 
følgende sproglige 
temaer: 
Vokalglidning (o-
bogstavet udtales 
med en å-lyd) 
Udformning af lister 
Opskrifter og 
vejledninger 
Simple skemaer 
Nutid og datid 
(læsning) 
Idémylder 
 

Grundbog  Arbejdsbog  
I Arbejdsbogen  
side 1-13 
arbejder eleverne 
med opgaver, der 
understøtter 
deres 
læseforståelse og 
historiens 
sproglige arbejde. 
Til historien hører 
tre 
frilæsningsbøger 
fra Fri læsning 
2 samt kopiark 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

med opgaver til 
hver bog: 

• Ida og 
Olga løber 
væk 

• En tyv på 
Isgade 

• Den nye 
pige 

 
 

Oktober  I Alene hjemme skal Emil 
passe lille Kim. Kim er 
Jonas’ lillebror. Det er 
ikke helt så nemt at 
passe Kim, som Emil 
havde troet. Men Kaptajn 
Kim og piraten Emil tager 
sammen på skattejagt. 
Får de mon fanget sorte 
Lone? 
Historien indeholder 2064 
ord. 
 

Grammatikbogen 
Stav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fokusområde 
Der der fokus på 
følgende sproglige 
temaer: 

• Vokalglidning 
(i-bogstavet 
udtales med 
en e-lyd) 

• Det bløde d 
(repetition fra 
1. klasse) 

Byggevejledninger 
 

Grundbog 
s.  
 
Læse 
Albert 

Arbejdsbogen sid
e 14-25 arbejder 
eleverne med 
opgaver, der 
understøtter 
deres 
læseforståelse og 
historiens 
sproglige arbejde. 
Til historien hører 
tre 
frilæsningsbøger 
fra Fri læsning 
2 samt kopiark 
med opgaver til 
hver bog: 

• Kims 
pirater 



 
  

• Emil tjener 
penge 

• Karate 
eller 
fodbold 

 
November   Bor her et 

spøgelse? tager Ida og 
Emil på ferie med Jan og 
Lone i Ibs hus i Udby. 
Der sker mange mystiske 
ting i huset, og Emil og 
Ida er overbeviste om, at 
det spøger. Men bor der 
virkelig et spøgelse i Ibs 
gamle hus? 
Historien indeholder 2277 
ord. 
 

Grammatikbogen  
Stav  

Fokusområde 
Bor her et 
spøgelse? Er der 
fokus på følgende 
sproglige temaer: 
Det stumme g 
Tillægsord 
Beskrivelse af 
handlingsforløb 
Afslutning af historie 
med bestemt 
stemning 
Nærlæsning 

 

Grundbog 
s. 
 
Læse 
Albert  

Arbejdsbogen sid
e 26-43 arbejder 
eleverne med 
opgaver, der 
understøtter 
deres 
læseforståelse og 
historiens 
sproglige arbejde. 
Til historien hører 
tre 
frilæsningsbøger 
fra Fri læsning 
2 samt kopiark 
med opgaver til 
hver bog: 
Oles mystiske 
hus 
En tur i skoven 
Oles tidsmaskine 
 

December Julerier     
Januar 
februar  

Lille Virgil 
Ole Lund Kierkegaard  

Læsning 
• Finde tekst 

(fase 1) 
 
Fortolkning 

Fokusområde 
• Jeg kan søge 

oplysninger om en 
forfatter på 
hjemmesider. 

 
Læse 
Lille Virgil 

 



• Undersøgelse  
(fase 1) 

• Fortolkning 
(fase 1) 

 
Fremstilling 
• Håndskrift og 

layout (fase 1) 
Korrektur (fase 
1) 

 
 

• Jeg kan bruge min 
viden om 
virkemidler til at 
forstå handlingen i 
en tekst. 

• Jeg kan gengive 
en morale i en 
tekst. 

• Jeg kan bruge min 
viden om layout til 
at fremstille en 
læsevenlig 
historie. 

• Jeg kan bruge min 
viden om 
tegnsætning til at 
fremstille en 
læsevenlig 
historie. 
. 

 
Uge 7 Vinterferie     
Marts  I Det magiske 

smykke sætter Jan og 
Lone et nyt stykke op på 
Isby Teater. Det er et 
eventyr med riddere, en 
smuk prinsesse, en heks 
og en lille alf, der kan 
trylle. Prinsessen bliver 
taget til fange af den 
onde ridder, men lykkes 
det den gode ridder og 

Grammatikbogen 
Stav 
 
  
 

Fokusområde 
Det magiske 
smykke er der fokus 
på følgende 
sproglige temaer: 
Vokalglidning (hvor 
y-bogstavet udtales 
med en ø-lyd) 
Lette fagtekster 
Korte og lange 
sætninger 
Præcise beskrivelse 

Grundbog 
s. Vitello 

Arbejdsbogen sid
e 44-53 arbejder 
eleverne med 
opgaver, der 
understøtter 
deres 
læseforståelse og 
historiens 
sproglige arbejde. 
Til historien hører 
tre 
frilæsningsbøger 



hans hjælpere at befri 
hende? 
Historien indeholder 2371 
ord. 
 

Ordkendskab 
 

fra Fri læsning 
2 samt kopiark 
med opgaver til 
hver bog: 

• Kampen 
om Rosa 

• Rosa og 
uhyret 

• Rosalille 
 
 

April I Ib i det vilde 
vesten møder vi Ibs bror 
Rumle. Rumle fortæller 
Emil, om dengang han 
sammen med Ib tog til 
Texas for at besøge 
Gunners kvægfarm. Her 
fangede Ib og Rumle 
nogle berygtede 
kvægtyve. Men har Ib og 
Rumle virkelig fanget 
kvægtyve i Texas? 
Historien indeholder 2451 
ord 

 Grammatikbogen 
Stav 
 

Fokusområde 
Ib i det vilde 
vesten introduceres 
følgende sproglige 
temaer: 
Vokalglidning (hvor 
u-bogstavet udtales 
med en å-lyd) 
Nutid og datid 
(stavning) 
Baggrundsviden 
 

Grundbog 
s.  

Arbejdsbogen sid
e 54-67 arbejder 
eleverne med 
opgaver, der 
understøtter 
deres 
læseforståelse og 
historiens 
sproglige arbejde. 
Til historien hører 
tre 
frilæsningsbøger 
fra Fri læsning 
2 samt kopiark 
med opgaver til 
hver bog: 

• Gunners 
bar 

• Gunner i 
Isby 

• Ida og 
Emil i 
Texas 



 
 

Maj Jonas som 
dyrepasser skal Jonas 
passe Hugo og Nini, fordi 
Ida og Emil skal på 
besøg hos farmor og 
farfar. Jonas er meget 
spændt på at skulle 
prøve at have kæledyr, 
og det går også rigtig fint 
i starten, men så kommer 
Olga ind ad døren, og 
pludselig er Nini pist væk. 
Historien indeholder 2266 
ord. 
 

 Grammatikbogen 
Stav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fokusområde 
Jonas som 
dyrepasser er der 
fokus på følgende 
sproglige temaer: 
Vokalglidning (hvor 
e-bogstavet udtales 
med en æ-lyd) 
Beskrivelse af 
handlingsforløb 
Informationssøgning 
i lette fagbøger 

Grundbog 
s.  

Arbejdsbogen sid
e 68-80 arbejder 
eleverne med 
opgaver, der 
understøtter 
deres 
læseforståelse og 
historiens 
sproglige arbejde. 
Til historien hører 
tre 
frilæsningsbøger 
fra Fri læsning 
2 samt kopiark 
med opgaver til 
hver bog: 

• Jonas og 
skildpadde
n 

• Hugo på 
dyrskue 

• Nini til 
dyrlæge 

 
Maj  En rejse sydpå vinder 

Jan en rejse i en quiz. 
Hele familien tager på 
skiferie, og det er ikke 
lige let for alle at styre 
skiene. Især Jan har 
svært ved slalom, og han 
får skubbet til et skilt, så 

  Fokusområde 
En rejse sydpå er 
der fokus på 
følgende sproglige 
temaer: 
Vokalglidning (hvor 
bogstavkombination

Gundbog 
s.  

Arbejdsbogen sid
e 82-95 arbejder 
eleverne med 
opgaver, der 
understøtter 
deres 
læseforståelse og 



Ida, Lone og Emil farer 
vild. De kæmper sig frem 
og finder til slut en hule, 
hvor den afskyelige 
snemand bor. Men er han 
nu også afskyelig? 
Historien indeholder 2824 
ord. 
 

en -ej- udtales med 
en -aj-lyd) 
Sammensatte ord 
Almen viden 
 

historiens 
sproglige arbejde. 
Til historien hører 
tre 
frilæsningsbøger 
fra Fri læsning 
2 samt kopiark 
med opgaver til 
hver bog: 
Hvem er Mario? 
Spejdertur til 
Italien 
Stjernehuset 
 
 

Juni Emil på koloni tager Emil 
på tur med sin klasse. De 
skal bo i en hytte og lave 
sjove ting i Højby Skov. 
Men pludselig får de 
besøg af nogle store 
rødder, som udfordrer 
Emil til at løbe om kap. 
Vinder Emil kapløbet, 
eller får han brug for 
hjælp fra oven? 
Historien indeholder 2977 
ord. 
 

Grammatikbogen 
Stav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fokusområde 
Emil på koloni er der 
fokus på følgende 
sproglige temaer: 
Vokalglidning (hvor 
bogstavkombination
en -øj- udtales med 
en -åj-lyd) 
Kortlæsning 
Alfabetisering 
Skrivning af hele 
tekster i fællesskab 
 

Grundbog 
s.  

Arbejdsbogen sid
e 96-108 arbejder 
eleverne med 
opgaver, der 
understøtter 
deres 
læseforståelse og 
historiens 
sproglige arbejde. 
Til historien hører 
tre 
frilæsningsbøger 
fra Fri læsning 
2 samt kopiark 
med opgaver til 
hver bog: 

• På tur med 
skoleskibet 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• OL i 
skøjteløb 

• Ida og 
Emil på 
højskole 

 
 

Husk at årsplanen er vejledende. 
Mvh Dorte 
 


