
Årsplan for faget Dansk i 1. og 2. klasse, 2020/21  
  
Emner: 
 

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

Den første læsning  
1 og 2 
 
 
 
Minimum 16 ugers 
læsekursus 
Uge 35-36,43-48, 
2-5 og 8-9, 14-17 

● Lære og anvende læsestrategier. 
● Læse tekster sikkert og forstå dem i 

hverdags-sammenhæng. 
● Følge individuel plan for 

læseudvikling. 
● Opbygge opmærksomhed på egen 

læring.  
● Refleksion og bearbejdning i skriftligt 

arbejde. 
● Læseprøve i efterår og forår. 

Elevbog “Den første læsning 1 (1. klasse) og 
2 (2. klasse)” af Ina Borstrøm og Dorthe 
Klint Petersen. 
Tilhørende arbejdsbog og skriveøvelser. 
Mine retningslinjer for anvendelse af 
materialet. Klik her. 
My.clio.me/dansk i indskolingen 
Biblioteksbesøg privat. 
Individuelle læsebøger og skriftlige 
opgaver. 

Individuel læse- og skrivetræning. 
Klassevis, på tværs af klassetrin, 
niveaudelt, parvis og individuelt. 
Daglige lektier : 15 min. læsning 
(forstærkning) og tilhørende skriftlige 
hjemmeopgaver. 
Kun 2. kl.: En ugentlig skriveøvelse i 
kladdehæftet eller på computeren til 
aflevering og gennemsyn af mig. 

Dansk i den 
Tværfaglige 
Temaundervisning 
 
 
Uge 33-34, 37-40, 
49-51, 6, 10-12, 21-25 

● Læse alderssvarende tekster. 
● Udtrykke sig i skrift, tale, lyd og 

billeder. 
● Forholde sig til temaet gennem 

samtaler om ass. teksttyper. 
● Kommunikere og udtrykke sig 

gennem dialog, dramatisering, dans 
og billedfremstilling - også digitale. 

Se Årshjul for Gartneriet. 
 
Læsning og skrivning går hånd i hånd og 
er daglige indåndinger og udåndinger. 
Er der ikke tema-relevante læsetekster, 
skal 1. og 2. klasse læse individuelle 
tekster hjemme 15 min. dagligt og træne 
skrivning i individuelle materialer. 

Klassen, grupper, par og individuelt. 
Logbog. 
Dialog og samarbejde mellem skole 
og hjem sikre at det enkelte barn har 
læsestof og arbejdsbog på 
individuelt  niveau.  
Lån af bøger på biblioteket og af 
skolen. 

Nytårstegning og 
nytårstale 
 
 
Uge 1 

● 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. 
Evt. foldebog 

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

Grundtvig 
 
 
 

● Kende en kanonforfatter.  
● Kende udvalgte digte/sange. 
● Kende og bruge simple 

analyseredskaber. 

My.clio.me/dansk/indskoling/ 
kanonforfattere. 
“Kanon i indskolingen.” 
Udvalgte digte/sange af 

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

https://docs.google.com/document/d/1wSafJUJkXq5RZPG6mzv9vLUHQ8K43PNa3Sa0rn1PJvY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WPP64ntLGF83KCZE_B6sdjmFqBIK7JTeUWrBiS9mX1I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WPP64ntLGF83KCZE_B6sdjmFqBIK7JTeUWrBiS9mX1I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lDXsnMefOw2Q2CoYnogYZ35tphGm4s1k7S3PSfE2nzk/edit?usp=sharing


 
 
Uge 18-20 

● Reflektere og samtale om teksternes 
indhold og betydning. 

● Forståelse af symbolsprog. 

Adam Oehlenschläger, H.C. Andersen, 
N.F.S. Grundtvig og St. St. Blicher.  

Anvendelse af digitale eller 
animerede tekster. 

Individuelt skriftligt 
arbejde  
 
 
 
 
Hele året 

● Udvikling af læsesikkerhed vha. 
læsestrategier. 

● Udvikling af skrivefærdigheder og 
håndskrift. 

● Retstavning 
● Sproglære 
● Grammatik 
● Diktater 

Arbejdsbøger og it: 
“Ordtræning 1-8” 
My.clio.me/indskoling/ træningsøvelser. 
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. 

My.clio.me/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 

● Sprog og kommunikation i trygge 
relationer om nære 
hverdagssituationer /PAF i skolen. 

● Medbestemmelse og medansvar. 
● Stillingtagen og deltagelse i debat og 

leg. 
● Øve lederskab og holde 

mødestruktur. 

En elev fra 1. kl. og en elev fra 2. kl. vælges 
på demokratisk vis til Elevrådet. 
Klassens sociale liv.  
Regellege og forpligtende samvær. 
Elevernes alsidige udvikling. Styrkehjulet. 
Færdselslære.  
Sundhed.  
Verden omkring os / De 17 Verdensmål.  

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

 
Fælles Mål efter 2. klassetrin. Se mere på  Dansk. Fælles Mål 2019 

Læsning:  Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhæng. Finde tekst, forberedelse, afkodning, sprogforståelse, 
 tekstforståelse, sammenhæng. 

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer. Håndskrift og layout, forberedelse, fremstilling, respons,  
korrektur, præsentation og evaluering. 

Fortolkning: Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster. Oplevelse og indlevelse,  
undersøgelse, fortolkning, vurdering, perspektivering. 

Kommunikation: Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer. Dialog, krop og drama, it og  
kommunikation, sprog og kultur, sproglig bevidsthed. 

 

https://emu.dk/sites/default/files/2019-08/GSK-F%C3%A6llesM%C3%A5l-Dansk.pdf


Faget Dansk skal motivere, så eleverne ikke kan undgå at lære! Eleverne skal lytte og bliver hørt. De skal læse, skrive og forstå. De skal engagere sig i 
klassens fagligt og sociale liv. 

Målet er, at eleverne: 
● Taler, læser og skriver meningsfuldt på dansk til fryd for dem selv og andre.  
● Øver sig på at reflektere over egen læring og sætter sig personlige og faglige mål for deres 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. 

Eleverne i 1.-2. klasse har adgang til en chromebook i skoletiden, når de har brug for en computer.  
Efter 2. klasse skal eleverne selv medbringe deres egen computer. 

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: 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! 

Jeg forventer, at alle elever gennemsnitligt læser 15-20 minutter dagligt i deres fritid som forstærkning af undervisningen.  
Jeg forventer, at forældre støtter deres børns læselyst: Læs højt for barnet, genfortæl og hav samtaler om teksterne, læs selv både digitale og analoge 
tekster som rollemodel for jeres børn. Gå på de offentlige biblioteker og lån bøger sammen med jeres barn! Lad barnet lære selv at vælge læsebøger, der 
matcher læseniveau og -interesser.  
Jeg rådgiver og sørger for, at børnene inspirerer hinanden, bl.a gennem mundtlige boganmelder i klassen, men interessen for litteratur gror bedst i 
samarbejdet mellem skole og hjem. 

Læse- og stave-niveau vurderes i efteråret og foråret forud for skole/hjem-samtalen. Jeg bruger Ordlæseprøven og  Sætningslæseprøven fra Hogrefe 
Psykologiske Forlag. Klik og se her. 

Jeg forbeholder mig ret til at ændre i og føje til årsplanen.  
Gitte Grønne. August 2020. 

https://docs.google.com/document/d/1wSafJUJkXq5RZPG6mzv9vLUHQ8K43PNa3Sa0rn1PJvY/edit?usp=sharing

