
Årsplan for faget Dansk i 1. og 2. klasse, 2018/19  
  
Emner: 
 

Mål:  Oplevelser og materialer:  Arbejdsformer, metoder og 
evaluering: 

Introduktion til faget 
og klassen 
 
 
Uge 33-35 

● Skabe et godt læringsmiljø. 
● Repetition af bogstavernes 

navn, lyd og form. 
● Individuel læseforståelse og 

skriveudvikling. 

Staveraketten. 
Værkstedsaktiviteter. 
Læsemotoren (både analogt og digitalt). 

Samarbejdsøvelser og danskfaglige 
værkstedsaktiviteter. 
Individuelle opgaver og læsning på 
eget niveau. 

Min første arbejdsbog 
1. klasse 

Uge 33-44 

● Træne alfabetet, ord og 
sætningsopbygning. 

● Kende og anvende sprogets 
byggesten.  

Arbejdsbog “Min første arbejdsbog”. 
Forlaget Delta 

Bogen skal være færdig efter uge 44 til 
mit gennemsyn. 

Min anden arbejdsbog 
2. klasse 
 
Uge 33-44 

Sprogets værktøjskasse 
● Retstavning. 
● Sproglære. 
● Grammatik. 
● Diktater. 

Arbejdsbog “min anden arbejdsbog”. 
Forlaget Delta. 
 

Bogen skal være færdig efter uge 44 til 
mit gennemsyn. 

Trolde 
 
Fællesfagligt med 
billedkunst, kristendom 
og musik. 
(Troldefigurer, 
Asatroen og sange om 
trolde) 

 
Uge 36-39 

● Aktiv deltagelse i lytning, 
læsning og samtale. 

● Kende klassiske tekster. 
● Fælles læseforståelse og 

skriveudvikling. 
● Bruge enkle analyseredskaber 

til tekstforståelse. 
● Give udtryk for egne 

forestillinger: mundtligt, 
skriftligt og billedkunstnerisk. 

Elevtekster fra TID TIL DANSK Fart på, 
læsebog i 2. klasse. Alinea 2000 (kopi). 
Elevopgaver individuelt og  i grupper. 
Tekstanalyse med fokus på form og indhold.  
Refleksion over tekstens funktion i samtiden 
(ældre tekster). 
Supplerende tekstlæsning:  De tre Bukke 
Bruse på Clioonline/dansk/indskoling. 
Aktivitetshæfte fra “Kroppen på toppen 
2017). 

Samarbejde med hele klassen og i 
grupper.  
Udtrykke sig i et personligt sprog 
(mundtligt, skriftligt og billedligt). 
Fremvisning/Udstilling af produkter. 

Den første læsning 1 
og 2 
 

● Lære og anvende 
læsestrategier. 

● Læse tekster sikkert og forstå 

Elevbog “Den første læsning 1 (1. klasse) og 
2 (2. klasse)” af Ina Borstrøm og Dorthe Klint 
Petersen. 

Klassevis, på tværs af klassetrin, 
niveaudelt, parvis og individuelt. 



 
Individuel læse- og 
skrivetræning 
 
 
 
 
Uge 43-48, 4-6, 8-15 
16 ugers læsekursus 

dem i hverdags- sammenhæng. 
● Følge individuel plan for 

læseudvikling. 
● Opbygge opmærksomhed på 

egen læring.  
● Refleksion og bearbejdning i 

skriftligt arbejde. 
● Læsetest i uge 8/18 

Tilhørende arbejdsbog og skriveøvelser. 
 
Clio Online /dansk i indskolingen 
Biblioteksbesøg privat og med skolen. 
Individuelle læsebøger og skriftlige opgaver. 

Daglige lektier : 15 min. læsning 
(forstærkning) og tilhørende skriftlige 
hjemmeopgaver. 
2. kl.: En ugentlig skriveøvelse i 
kladdehæftet eller på computeren til 
aflevering og gennemsyn af mig. 

Nytårstegning og 
nytårstale 
 
 
 
Uge 2 

● Kende og anvende genren. 
● Give udtryk for håb, ønsker og 

værdier. 
● Udtrykke personlige (1. kl.), 

nationale og internationale 
holdninger og værdier (2. kl). 

Dronningens Nytårstale. 
Brainstorm, mindmap, samtale og refleksion 
over emner/temaer til en nytårstale. 
Billedserie og noteskrivning. 
 

Mundtlig fremlæggelse: Talen holdes 
foran klassen ved “Dronning 
Margrethes skrivebord”. 

Film som fortællende 
tekst 
 
 
 
Uge 17-20 

● Kende enkelte kortfilm. 
● Kende enkelte filmiske 

virkemidler. 
● Eksperimentere med 

modaliteter (billede, lyd, tekst) 
● Digital/kreativ bearbejdning af 

den fortællende tekster. 

http://filmcentralen.dk/alle/tema/film-til-smaa
-boern 
http://filmcentralen.dk/alle/tema/fede-streger  
Modeltekster: “Ernst i svømmehallen” og 
“Ken Allen og friheden” 

Samtale om film. Egne erfaringer og 
opdagelser. Evt. multimodal 
repræsentation i Film-X Animation. 
 

Kanonforfattere 
 
Fællesfaglig med 
musik og billedkunst. 
 
 
Når lejligheden byder 
sig 

● Kende udvalgte forfattere.  
● Kende og synge udvalgte digte 

og sange. 
● Kende og bruge simple 

analyseredskaber. 
● Reflektere og samtale om 

teksternes indhold og 
betydning. 

Clioonline/dansk/indskoling/ 
kanonforfattere. 
“Kanon i indskolingen.” 
Udvalgte digte/sange af 
Adam Oehlenschläger, H.C. Andersen, 
N.F.S. Grundtvig St. St. Blicher samt  
Stian Hole.  

Interaktivt forløb. Gruppearbejde. 
Fremlæggelse i ord, billeder, lyd og 
dramatisering.  
 

“Morkels alfabet” 
af Stian Hole 
 
 
 

● Kende og anvende litteratur og 
andre æstetiske tekster 
interaktivt og analogt.  

● Få kendskab til forfatteren og 
genren “Billedroman”. 

Elevbog (CFU) “Morkels alfabet” af Stian 
Hole.   
Dialogisk læsning. 
Udvalgte sangtekster. 
Stian Hole er nordmand. Får vi tid, læser vi 
norske tekster og taler om nabosprog. 

Interaktivt forløb. 
Mundtlige, skriftlige og kreative 
opgaver. 
Individuelt og i grupper. 
 

http://filmcentralen.dk/alle/tema/film-til-smaa-boern
http://filmcentralen.dk/alle/tema/film-til-smaa-boern
http://filmcentralen.dk/alle/tema/fede-streger


 
 
Uge 21-25 

● Forholde sig til bogens temaer 
gennem individuel og fælles 
læsning, samtale og kreativitet.  

 

Individuelt skriftligt 
arbejde  
 
 
 
 
 
Hele året 

● Udvikling og automatisering af 
læseforståelse- og 
skrivefærdigheder. 

● Udvikling og automatisering af 
håndskriften. 

● Retstavning 
● Sproglære 
● Grammatik 
● Diktater 

Arbejdsbøger og it: 
“Ordtræning 1-8” 
ClioOnline/indskoling/ træninsøvelser. 
Diktater fra Gullhøj. 
 

Individuelt arbejde. Aflevering til 
gennemsyn efter hvert forløb og hver 
bog. 

Værkstedstimer 
 
 
 
Hele året 

● Træne alfabetet, ord og 
sætningsopbygning. 

● Kende og anvende sprogets 
byggesten. 

● Leg til læring. 

ClioOnline/danskfaget.dk  
Digitale og analoge opgaver og -spil. 
 

Individuelt og fælles. 
Digitalt og analogt.  
Aktivt deltagelse i værkstedsaktiviteter 
med spilleregler og gruppearbejde. .  

Klassens time 
 
 
 
 
 
 
Hele året 
En ugentlig lektion 

Opmærksomhed på  
● Sprog og kommunikation i 

trygge relationer og nære 
hverdagssituationer. 

● Medbestemmelse og 
medansvar. 

● Stillingtagen og deltagelse i 
debat og leg. 

● Øve lederskab og holde 
mødestruktur. 

Obligatoriske emner: 
Færdselslære. Sundhed. Verden omkring 
os.  
Elevernes alsidige udvikling. Styrkehjulet. 
Klassens sociale liv. 
 
 

Aktiv deltagelse i debat og 
diskussioner om relevante emner, der 
berører klassen. 
Aktiv deltagelse i lege og sociale 
arrangementer. 
 
Duksene er ugens ordstyrer. 

 
   



Generelle faglige betragtninger: 

Dansk skal motivere, så eleverne ikke kan undgå at lære!  

Eleverne skal lytte og bliver hørt. De skal læse og forstå. De skal engagere sig  i klassens fagligt og sociale liv. 

Målet er, at eleverne: 
● Læser og skriver på dansk til fryd for dem selv og andre.  
● Sætte sig personlige og faglige mål. 
● Øver sig på at reflektere over egen læring. 

 
Clio Online og Edulife er vigtige i forberedelse til undervisningen.  
Eleverne skal holde sig orienteret via. klassens opslagstavle og lektiebog på Edulife. 
Klassen har adgang til Clio Online hele året ved hjælp af deres Uni Login-kode. 
 
Vi arbejder procesorienteret,  genrepædagogisk og med børnestavning. 
I undervisningen indgår CL- arbejdsmåder og -strukturer. 
Arbejdsformerne vi bruger er fælles, mindre gruppe, parvis og individuelt. 
 
Lektielæsning og frilæsning 
Jeg forventer, at alle elever gennemsnitligt læser 15 minutter dagligt i deres fritid som forstærkning af undervisningen. Gå på de offentlige biblioteker og lån 
bøger! I andet halvår af skoleåret går jeg på Odense Centralbibliotek en gang om måned med eleverne, hvor eleverne lærer at vælge læsebøger. Jeg 
rådgiver og sørger for, at eleverne inspirerer hinanden, bl.a gennem mundtlige boganmelder i klassen, men interessen for litteratur gror bedst i samarbejdet 
mellem skole og hjem. 
 
Læseudviklende tekster kræver koncentration til afkodning og læseforståelse. Disse tekststykker skal være korte og afgrænset til max 15 minutters læsning 
ad gangen til forskel fra stabiliserende tekster, der er lettere tekststykker, der læses og forstås umiddelbart af eleven. Disse tekster skaber oplevelsen af at 
kunne læse, giver underholdning, ny viden og øger læsehastigheden.  
Begge typer læsning er vigtige! 
 
Læse- og stave-niveau vurderes i foråret, forud for 2. skole/hjem-samtale. 
 
Jeg forbeholder mig ret til at ændre i og føje til årsplanen. 
 
Gitte Grønne 
August 2018. 


