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Årsplan	  dansk	  1.	  Klasse	  2016/2017	  
	  

At lære at læse 
er en personlig opdagelsesrejse 
fyldt med spænding og undren, 
forsøg og chancetagning. 
Det er en rejse, 
hvor børnene tager forskellige veje, 
men det vigtigste er, 
at de kommer frem, 
og at vi viser påskønnelse 
for de fremskridt, de gør på vejen. 
 
 
 
Strukturen 
Eleverne har en times løbelæsning om ugen, hvor der først løbes og derefter læses. Timerne varetages af støttepædagog Karin 
Mikkelsen og 0. klasses pædagog Hanne Derdau.  
Vi har i 1. klasse to dansktimer om dagen fire dage om ugen. Som udgangspunkt vil den ene time blive brugt på læsebogen ”Den første 
læsning 1” og arbejdsbogen til læsebogen, som er vores grundbøger. (Indtil den 1. september arbejdes dog med ”Den første 
læsning” bogstavbogen) Den anden dansktime vil blive brugt til litteraturundervisning, emneundervisning, it, drama, etc. 
Vi går på biblioteket ca. hver 14. dag og bruger desuden frilæsning.dk. 
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Færdigheds- og vidensmål (efter 2. Klassetrin) 

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  
 
 
 
 
Periode Emne Mål Midler mm. Evaluering Øvrige aktiviteter 
 
Uge 32  - 
35 
  

 
Opstart og 
præsentation af nye 
bøger 
 
 
Bogstaverne 
repeteres 
 
Vi arbejder med ”Den 
første Læsning” 
bogstavbog. 
Bogstaverne 
gennemgås ét ad 
gangen. 
Vi skriver i 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Tirsdag d. 16.08 og 
onsdag d. 17.08 er der 
skolefoto 
 
Samlinger: 
Fredag den 19.08 
Mandag den 29.08 
 
Forældremøde 1. 
september 
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skrivebogen/hæftet. 
Vi har fokus på form, 
etager og lyde. 
Samtaler om forskellen 
på store og små 
bogstaver. 
- Bogstavjagt 
- Ordjagt 
- Spil 
 
Den første lydering og 
læsning starter 
efterhånden som 
bogstaverne arbejdes 
igennem. 
Skrivning af små 
historier på 
børnestavning. 
 
Hver 14. dag afleveres 
en 
børnestavningshistorie 
og hver 14. dag 
afleveres en 
boganmeldelse. 
 
 
 
 
Højtlæsning af ”Ole 
og koglefolket” skal 
være færdiglæst i løbet 
af uge 35. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ole og koglefolket. 
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Fra uge 
36 og 
resten af 
skoleåret 

Læsebogen og 
arbejdsbogen 
 
(Fortsætter 
sideløbende med 
nedenstående hele 
året) 

At udvikle og stimulere 
barnets sprog-, læse- og 
skriveudvikling. 

Læsebog og arbejdsbog 
fra materialet ”Den første 
læsning” 

Oplæsning på klassen 
med makker, i grupper, 
m.m. 
 
Arbejdet i arbejdsbogen 

 

 
Uge 36 – 
39 
 
 
 
 

 
Storylineforløb om 
Ole og koglefolket 
sammen med 0. og 2. 
klasse 
 

 
Kan sætte tekstens tema 
i relation til andres liv og 
har viden om måder at 
sammenligne tekster med 
andres liv. 
 
 
Kan samarbejde og tage 
ansvar i en gruppe med 
yngre elever. 
 
Kan lave en simpel 
biografi. 
 
Kan fremlægge for 
”familiegruppen” og hele 
0. – 2. Kl. 
 
Kan lave en 
harmonikabog. 
 
Kan meddigte. 
 
Kende til 
demokrati/diktatur og kan 

 
Ole og koglefolket. 
 
Storylineforløb fundet på 
nettet og tilpasset. 
 
 
 
 
 

 
Samtaler på klassen (0. – 
2. klasse). 
 
Harmonikabøgerne. 
 
 

 
Mandag d. 5.09 tager vi i 
skoven og samler kogler. 
 
Onsdag d. 07.09 og 
torsdag d. 08.09 er vi på 
lejrskole 
 
Samling: 
Tirsdag den 13.09 
Torsdag den 22.09 
Fredag den 30.09 
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lave regler. 
 

 
Uge 39– 
41 
 
 
 

 
Aktiv rundt i DK 
”Brug bolden” 
Timer om sundhed i 
forbindelse med 
skolernes motionsdag. 
Eleverne er tilmeldt 
”Aktiv rundt i DK” og 
skal i løbet af de tre 
uger registrere og 
rapportere deres 
aktiviteter. 
 
Fokus på IT 
 
 
 

 
 
Fokusere på sundhed i 
hverdagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der arbejdes fokuseret på 
tilegnelse af færdigheder i 
arbejdet med computer 
med henblik på 
erhvervelse af PC-
kørekort mod slutningen 
af året. 
 -Logge på  
- Åbne og lukke 
programmer 
- Bruge mus 
- Kende tastatur og 
funktioner 
- Hente og gemme. 
Desuden arbejdes med 
forskellige funktioner i 
tekstbehandling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Computer 

 
 
Materiale fra ”Aktiv rundt i 
DK” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delvist udfyldte PC-
kørekort 

 
Fredag d. 14.10 er 
motionsdag og interna-
tional dag 
 

Uge 42 - Efterårsferie 
 
Uge 43 – 
48 
 
 

 
Folkeeventyr 
 
 
 
 

Begyndende 
genrekendskab. 
Eleverne skal kende 
forskellene på et 
folkeeventyr og et 
kunsteventyr. 

Powerpoint med 
genretræk. 
 
Brødrene Grimms + 
Asbjørn og Moes eventyr. 
 

Samtaler på klassen 
 
Læseteater 
 
Elevproduktioner 

Samtaler tirsdag d. 22.11 
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Eleverne skal blive 
bevidste om, at sprog og 
tekster fra gamle dage 
kan være forskellige fra 
vores tids tekster. 
 
Eleverne skal 
(børne)stave berettende 
Og kreativt med et 
passende ordforråd til 
genren. 

Læseteater 
 
Forskellige materialer i 
kopiform. 
 
Den store heksefest af 
Henriette Langkjær (en 
kapitelbog med 13 
kapitler) læses i 
fællesskab. 

 
48 – 51 

 
Jul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mig, bedstefar og 
nisse Pok 

 
Kende til baggrundene for 
vores juletraditioner. 
 
Kende til andre kulturers 
”juletraditioner” 
 
Kende forskel på skøn- 
og faglitteratur 
 
 
 
Kan deltage i rollelege og 
rollespil og har viden om 
dramatiske roller. 

 
Hvorfor holder vi fri: jul: 
lyset i mørket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mig, bedstefar og så 
Nisse Pok. 

 
Producere en side til en 
fagbog. 
 
Tip en 13’er om skøn- og 
faglitteratur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fredag d. 02.12 er jule-
klippe-dag 
 

Juleferie 
 
Uge 1 – 3 
(+uge 5-
6) 
 
 
 

 
Fortæl fortæl 
I forløbet skal eleverne 
arbejde med 
komposition, 
fortælleren og sproget. 
De skal igennem 
aktiviteter, hvor de selv 
er producerende af 
fortællende tekster, og 

 
-At kunne genkende 
særlige træk i en 
fortællende tekst 

•  
• -At kunne fremstille egne 

fortællende 
tekster, med fokus på 
komposition, fortællertype 

 
Clio online 

 
Samtaler på klassen 

Elevernes egne 
fortællinger 

 
Første skoledag efter 
juleferien er 04.01 
 
Fredag d. 06.01 er 
international dag 
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opleve, hvordan de tre 
elementer har 
betydning for måden, vi 
læser og forstår en 
fortællende tekst på.  

og sproglige billeder.  

Uge 4: Emneuge 
 
Uge 5 – 6 

 
Fortæl fortæl 
(fortsat fra uge 1-3)  

  
 

 
 

Uge 6 er med fokus på 
uge sex sammen med 0. 
og 2. klasse: 
Sundhed, familieskab, 
venskab 

Uge 7: Vinterferie 
Uge 8 120 ord 

I forløbet om de 120 
mest hyppige ord, skal 
eleverne arbejde med 
ordene på forskellige 
måder. De skal stifte 
bekendtskab med, at 
der findes en særlig 
gruppe ord, som vi 
bruger rigtig meget, når 
vi taler og skriver, men 
som ikke nødvendigvis 
altid er lige lette at 
læse og skrive. 

 
• - Arbejde hen imod at 

kunne læse og skrive de 
120 mest almindelige ord 
i det danske sprog. 

• -Kunne læse både 
lydrette og ikke-lydrette 
ord. 
 

 
Clio online 

Materialer eleverne 
udarbejder 
 
Arbejde på klassen 
 
Fælles opgaver på 
klassen 

 

 
Uge 9-11 

 
Legetøjsemne 
sammen med 0. og 1. 
klasse 
 

 
Kan fortælle lytteværdigt 
og bruge kropssprog og 
stemme som 
udtryksmiddel. 
 
Kan bruge hjælpemidler 
til at fastholde den røde 
tråd under oplæg. 
 
Kan lytte aktivt. 
 

 
Legetøj – de små 
fagbøger fra CFU. 
 
Eget materiale om legetøj. 
 

 
Mundtligt oplæg for 
klassen – ”Mit bedste 
legetøj”. 
 

Referater af oplæggene 
”Mit bedste legetøj” med 
mindst 2 opgaver til en 
fælles bog. 
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Kan gengive det hørte i 
referatform. 
 
Kende forskel på 
faglitteratur og 
skønlitteratur. 

Uge 12-
13 

Lyrik Kunne læse/sige rim og 
remser op med intonation 
og rytme. 
 
Kunne producere rim, 
remser og digte med 
parrim/enderim. 
 
Kende til og kunne 
arbejde i CL-grupper og 
CL-strukturer. 
 
Kunne skelne en fagtekst 
fra en skønlitterær tekst. 

Læs Strid med CL  
 
Opgaver fra Digt en tiger 
 
Halfdan Rasmussen 
 

Draculas fødselsdag og 
andre rim. 

Samtaler på klassen 
 
Opgaveark fra CL-bogen 
 
Lave et ”forfatterskab” 
med rim 

 

Uge 14: Kristendomsuge 
Uge 15: Påskeferie 

Uge 16 – 
17+19 
 
 

Fabler 
(græske og afrikanske 
fabler) 

Kende til genretræk for 
fabler 

Kunne skrive en fabel 
selv 

Dramatisere en fabel 

Påbegynde 
analysearbejde 

Aesops fabler 
 
Fabler fortalt for børn 
 
Læse frugter af Merete 
Brudholm 

Eleverne analyserer ud 
fra Merete Brudholms 
analyseskemaer fra 
bogen Læseforståelse. 
 
Elevernes fabler 
 
Teaterstykkerne 

 

Uge 18 
 

Bevægelse i 
undervisningen 
 
Tværfagligt projekt 
med danselærer Sine 
Kloster 

Hvordan får vi bevægelse 
ind i undervisningen? 
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Uge 20 – 
22 (+24) 
 
Uge 23 er 
kreativ 
uge 
 

Skolen i gamle dage 
 
Sammenligning mellem 
”Den gamle skole” og 
børns skolevilkår i 
visse andre lande. 

Kende til skolen i gamle 
dage 
 
Kende til børns vilkår i 
andre lande 

Skuespil 
 
Sammensat kompendium 
 
Forskellige lege 
 
Evt. materialekasse fra 
Herning Museum 

Drama 
 
Kompendium 

 

Uge 23: Kreativ uge 
Uge 24 Skolen i gamle dage  

(fortsat) 
    

 
Uge 25 

 
Oprydning og 
afslutning 
 

    

Ret til ændringer forbeholdes.	  


