
Årsplan for dansk - 1. klasse 2020/21 - Jinnah International School  

Lærer: Kari Nadia Kaels 

 

Fagets formål 
 
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. 
 
Kompetencemål 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. 
 
Kilde: 
https://emu.dk/grundskole/dansk/faghaefte-faelles-mal-laeseplan-og-vejledning 

 
Om skoleåret 2020/21 
I dansk arbejdes der med Den første læsning – Bogstavbogen og Skrivebogen, som jeg stiler efter, at vi 
bliver færdige med i slutningen af november. 
Derefter arbejder vi med et kortere forløb om figuren Pippi Langstrømpe og forfatteren Astrid Lindgren – 
anledningen er Pippis 75 års fødselsdag i år. 
Resten af skoleåret arbejdes der med Den første læsning – Læsebogen og Arbejdsbogen, med dertilhørende 
læsehæfter.  
 
Jeg har lagt vægt på en glidende overgang fra 0. klasse og corona-skolegangen optil sommerferien; starten 
af skoleåret er dermed tænkt som en blød opstart efter corona-skolegang og sommerferie – mens vejret 
endnu tillader udendørsaktiviteter – med gradvist mere stillesiddende arbejde i danskbøgerne. 
Fra oktober og frem klør vi for alvor på med en intensivering af den stillesiddende klasseundervisning i 
dansk, med fokus på Bogstavbogen (fra uge 40-48, undtagen Sundhedsugen og efterårsferien, arbejder vi 
med 3 bogstaver om ugen i Bogstavbogen spredt over 12 lektioner). 



Omkring uge 48 sigter jeg efter, at vi kan være færdige med Bogstavbogen og tage hul på forløbet om Pippi 
Langstrømpe og fejre hendes fødselsdag – hvilket er tænkt som en kærkommen begivenhed og et sjovt 
indslag og pusterum – inden vi for alvor tager fat på læsningen med Læsebogen og Arbejdsbogen frem til 
sommerferien. 
 
I løbet af skoleåret tager vi på udflugt til Vestskoven (tværfagligt med natur/teknik), hvor vi skal på 
opdagelse i området samt lave bål og snobrød og fange haletusser. 
 
Eftersom vi kom lidt sent i gang med en stabil klasseundervisning efter sommerferien (grundet larm fra 
udbygning af faciliteter på skolen, samt hedebølge og problemer med tavlen), så vi i stedet drog ud og nød 
naturen og det gode vejr – tæller jeg, som omtalt i årsplanen for natur/teknologi, de pågældende ude-timer 
som n/t-timer; vi har derfor 1 mindre n/t-time og 1 ekstra dansktime om ugen fra oktober til nytår (altså 1 
time n/t og 12 timer dansk pr. uge frem til nytår). 
 
Jeg har foretaget en mindre ændring af skemaet i praksis: Vi har byttet lidt rundt, så vi har billedkunst om 
mandagen i de sidste 2 timer (hvor vi har mulighed for 1 ekstra lærer) og dansk fredag morgen (hvor 
eleverne er friske og koncentrerede); sådan er dansktimerne bedre spredt – over alle skoledage. 
Forældrene er fra starten orienteret om, at børnene skal have danskbøgerne med alle dage.  
N/t-timen afholder vi om tirsdagen. 
 
(Der tages i årsplanen forbehold for småjusteringer henover skoleåret.) 
 

 

Forløb 2020/21 

Den første læsning – Bogstavbogen og Skrivebogen 

(Af Ina Borstrøm og Dorthe Klint Petersen, Alinea) 

Med udgangspunkt i Lærervejledningen til Bogstavbogen og Skrivebogen, undervises der i stave- 
og læseindlæring; bøgerne er baseret på at få eleverne i gang med den første læse- og 
staveudvikling ved at forbinde bogstav og lyd.  

I 1. klasse starter vi op med Bogstavbogen og Skrivebogen efter sommerferien og stiler efter at 
blive færdige med den omkring uge 48. 

. . . 

Færdigheds- og vidensmål 
Læsning, Afkodning (Fase 1) 
Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet sikkert / Eleven har viden om bogstavernes kontekstbetingede 
udtaler 

• Læringsmål: Jeg kan høre, hvilke lyde der er i forskellige ord. 
• Læringsmål: Jeg kan høre, hvor i ordet bestemte lyde er. 
• Læringsmål: Jeg kan læse korte tekster. 



 
Færdigheds- og vidensmål 
Fremstilling, Håndskrift og layout (Fase 1) 
Eleven kan skrive små og store bogstaver i håndskrift og på tastatur / Eleven har viden om bogstavers 
skriveveje og tastaturets opbygning 

• Læringsmål: Jeg kan skrive alle bogstaver med stort og lille. 
 

Færdigheds- og vidensmål 
Fremstilling, Fremstilling (Fase 1) 
Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift / Eleven har viden om sprogets opbygning i ord og 
sætninger og om sammenhæng mellem skrift og billede 

• Læringsmål: Jeg kan skrive korte sætninger. 
• Læringsmål: Jeg kan sætte ord i rigtig rækkefølge, så der dannes en sætning. 
• Læringsmål: Jeg kan tegne og skrive korte historier. 

 
Færdigheds- og vidensmål 
Fremstilling, Korrektur (Fase 1) 
Eleven kan stave lette ord / Eleven har viden om bogstav-lydforbindelser 

• Læringsmål: Jeg kan skrive lydrette ord. 
 

 

Pippi Langstrømpe 75 år 

Vi arbejder med et fødselsdagsforløb, som Finurlige Fif har lavet i anledning af Pippis 75 år i 2020.  

Vi læser et faghæfte om figuren Pippi og forfatteren Astrid Lindgren, og plukker i det 16 siders 
materiale: https://www.finurligefif.dk/produkt/pippi-75-aars-foedselsdag/ 

Beskrivelse: ’’EN FINURLIG FØDSELSDAGSFEST - Pippi Langstrømpe fylder 75 år. 

Vi har den fedeste følelse i maven! Vi har nemlig fået rettigheder til, at vi må udvikle et 
undervisningsmateriale i anledning af Pippi Langstrømpes fødselsdag. 

Vi har udviklet et stort materiale med mere end 16 sider, som I kan bruge som et samlet Pippi-
Hæfte – eller plukke og pille i siderne og lege med det, som I har lyst til. 

I skal lege og lære med Lindgrens fantastiske univers omkring Pippi – Verdens stærkeste pige! Vi 
leger med fakta-tekster om Astrid Lindgren og om Pippi – personkarakteristik, fødselsdagskort, 
fødselsdagssang, I skal skrive og tegne om at være modig og nysgerrig samt meget mere. I 
pakken skal I lege, læse, lære og være kreative. I skal tegne, lave Pippi-strømper, synge, skrive og 
selvfølgelig bage pandekager. 

Vi har også lavet nogle store flotte plakater til klassen og nogle Pippi-lege – I skal selvfølgelig lege 
Jorden er giftig og Ting-Finder-Leg.’ 

’ 



I 1. klasse taler vi også om Pippi som figur gennem tiden, som oplæg til Pippi-tegnefilm og e-bogen 
’Pippi er den stærkeste i verden’ – og selvfølgelig skal vi både høre og synge med på den svenske 
Pippi-sang fra dengang, jeg var barn (teksten er med på dansk i materialet fra Finurlige Fif):  

https://www.youtube.com/watch?v=4OjAE4QhORU 

https://ereolen.dk/ting/object/870970-basis%3A28480989 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZtMNCBWOUo 

I løbet af skoleåret ser vi også filmatiseringen af Astrid Lindgrens ’Ronja Røverdatter’. 

. . . 

Færdigheds- og vidensmål 

Fortolkning, Oplevelse og indlevelse (Fase 1 og 2)  

Eleven kan lege med sprog, billeder og fortælling / Eleven kan følge forløbet i en fortælling / Eleven har 
viden om enkel poetisk sprogbrug og billeder / Eleven har viden om begyndelse, midte og slutning. 
 
 

Den første læsning – Læsebogen og Arbejdsbogen 

(Af Ina Borstrøm og Dorthe Klint Petersen, Alinea) 

Med udgangspunkt i Lærervejledningen til Den første læsning – Læsebogen og Arbejdsbogen 
fortsætter vi læseindlæringen resten af skoleåret.  
 

. . . 
 
Færdigheds- og vidensmål 
Læsning, Forberedelse (Fase 1) 
Eleven kan forberede læsning gennem samtale i klassen / Eleven har viden om måder til at skabe 
forforståelse 

• Læringsmål: Jeg kan tale om, hvad jeg tror, historien handler om. 
 
Færdigheds- og vidensmål 
Læsning, Afkodning (Fase 1) 
Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet sikkert / Eleven har viden om bogstavernes kontekstbetingede 
udtaler 

• Læringsmål: Jeg kan læse hele historien. 
 

Færdigheds- og vidensmål 
Læsning, Afkodning (Fase 2) 
Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet sikkert / Eleven har viden om stavemåde og betydning af ord i 
tekster til klassetrinnet 

• Læringsmål: Jeg ved, at navne begynder med stort bogstav. 



• Læringsmål: Jeg ved, at der kommer s på nogle navne, når der er tale om et ejerforhold. 
 

Færdigheds- og vidensmål 
Læsning, Tekstforståelse (Fase 1) 
Eleven kan gengive hovedindholdet af tekster til klassetrinnet / Eleven har viden om fortællende og 
informerende teksters struktur 

• Læringsmål: Jeg kan tale om, hvad historien handler om. 
 

Færdigheds- og vidensmål 
Læsning, Sammenhæng (Fase 1) 
Eleven kan forbinde tekstens emne med egen viden, erfaring og ideer / Eleven har viden om samspil 
mellem tekst og læser 

• Læringsmål: Jeg kan tale om, hvad jeg synes om historien. 
 

Færdigheds- og vidensmål 
Fremstilling, Fremstilling (Fase 1) 
Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift / Eleven har viden om sprogets opbygning i ord og 
sætninger og om sammenhæng mellem skrift og billede 

• Læringsmål: Jeg kan skrive sætninger og korte tekster. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


