
Årsplan i dansk 1. kl. 2020-2021  
Centrum i arbejdet i dansk i 1. kl. er   

Læsning, stavning og skrivning   
Lytning, tale og samtale.   

Undervisningsministeriet udtrykker målet for elevernes kompetencer efter 0.-2. kl. sådan:   
Læsning: Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge  
Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer  
Fortolkning: Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og 
andre æstetiske tekster  
Kommunikation: Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære 
hverdagssituationer  

Og ser vi frem mod, hvad eleverne samlet set skal have ud af danskundervisningen, når de er færdige med 
9. kl., så siger ministeriets fagformål det sådan:   

Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre 
æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og 
kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og 
historiske forståelse.   
Eleverne skal i faget dansk styrke deres beherskelse af sproget og fremme deres lyst til at 
bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal udvikle en åben og 
analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Eleverne skal i 
faget dansk udvikle deres udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i 
litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation.   
Eleverne skal i faget dansk have adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske 
kulturfællesskab.  

Dansktimerne er fordelt med to lektioner tirsdag, onsdag og fredag og tre lektioner torsdag.   
Vi arbejder med materialet ”Den første læsning”: Bogstavbogen, Læsebogen og Arbejdsbogen til 
læsebogen, samt Stavevejen Start.   
I efteråret går vi alfabetet igennem med gennemgang af hvert bogstavs lyd og deres form og skrivevej. I 
forhold til 0. kl. udbygger vi så småt med det enkelte bogstavs forskellige lyde afhængig af, hvilken 
bogstavsammenhæng, det indgår i, og vi arbejder med bogstaverne i større tekstsammenhænge, fx sange, 
hvor eleverne kan udfordres på at læse enkelte ord eller hele sangen, og vi øver skrivningen af bogstavet. 
Der arbejdes med en lang række aktiviteter i forhold til det enkelte bogstav og bogstaverne sammen – på 
klassen, i grupper/par og individuelt – herunder plads til frilæsning og fri skrivning.  
Der er jævnlig oplæsning af børnelitteratur, fx i den ekstra tid efter spisningen og frem til kl. 12.25. 
Oplæsningen giver anledning til samtaler om sproget, fx talemåder og rim, om personskildring, 
handlingsopbygning, værdier mv.   
I arbejdet med skrivning lægges der vægt på skrivevej, bogstavernes placering i bogstavhuset, samt et 
ergonomisk skrivegreb og arbejdsstilling. Det anbefales, at eleverne benytter tykke trekantede blyanter 
eller “skrivetut” for at understøtte et godt skrivegreb og mindske spændingerne i fingre, hånd, arm og 
skulder.   
Fra hen på efteråret begyndes arbejdet med læsebogen og arbejdsbogen til denne. Arbejdet brydes af i 
perioder med:   

 Læsning af Anton og sorgens pil efter vinterferien  
 Læsning af Mis med de blå øjne efter påskeferien  
 Læsning af historier i Billedstund – en samling af billedbøger i maj/juni.  

  
Når det gælder elevernes mundtlige kommunikation, skal de lære at tage ordet, når det er deres tur, og at 
tie og lytte, når andre har ordet. De skal lære at fortælle oplevelser og historier i sammenhæng, og de skal 
lære at fortælle om en sag.   



Når det gælder elevernes skriftlige kommunikation, lægges vægten på formidlingsglæde og 
”børnestavning”. Eleverne skal lytte sig frem til lydene og sætte korrekte bogstaver på i forhold til dette. 
Efterhånden – og delvist tilpasset den enkelte elev - indøves de mest almindelige ikke-lydrette ord: ”de 120 
ord”. I løbet af forårshalvåret indledes arbejdet med Stavevejen Start, hvor et mere systematisk arbejde 
med stavningen indledes.  
5. lektion torsdag vil ofte blive brugt til alternative aktiviteter – gerne sammen med 0. kl. 


