
Dansk årsplan 1. Klasse  

I 1. Klasse kommer vi til at arbejde med marialet Den første læsning. Materialet består af en bogstavbog, skrivebog, læsebogen og 

arbejdsbogen. Indledningsvis skal vi arbejde med Den første læsning 1 – bogstavbogen, arbejdet med bogstavbogen strækker sig over 12 

uger og er et systematisk og grundigt bogstav/lydkursus. Kurset er med til at øge elevernes viden om om sammenhængen mellem lyd og 

bogstav og sikrer eleverne et funktionelt bogstavkendskab. Fra uge 6 indgår korte læsetekster og daglige læsetræningsaktiviteter med fokus 

på læsning og stavning af lydrette ord. Læse- og staveaktiviteterne bygger på ord med allerede gennemgåede bogstaver. Ved afslutning af 

bogstavbogen kommer vi til at arbejde med Den første læsning 1 – Læsebogen. Den første læsning 1 – Læsebogen har fokus på 

læsetræning med tilhørende læse-, skrive- og staveopgaver i Arbejdsbogen. Eleverne skal læse lange sammenhængende tekster og styrke 

deres skriftlige færdigheder. 

Uge Fokusbogstaver Fokus i ugens sproglige arbejde 
 
Omsatte læringsmål  

 
Tegn på læring  

32 s – m 

Basalt lydarbejde (rim, forlyd, udlyd) 
Lydlig analyse og syntese (tag lyd 
væk/sæt lyd på) 
Teksttype (bogstavskilte og 
symboler) 

1 Jeg kan høre, hvilke lyde der er i 
forskellige ord  
2 Jeg kan høre, hvor i ordet bestemte lyde 
er  
3 Jeg kan skrive alle bogstaver med stort 
og lille  
4 Jeg kan høre, hvor mange stavelser der 
er i ord  
5 Jeg kan læse korte tekster  
6 Jeg kan skrive lydrette ord  
7 Jeg kan skrive korte sætninger  
8 Jeg kan sætte ord i rigtig rækkefølge, så 
der dannes en sætning  
9 Jeg kan tegne og skrive korte historier 
Ovenstående mål gælder gennem hele 
arbejdet med Bogstavbogen.  
 

1 Jeg kan høre første lyd i et ord.  
2 Jeg kan høre, hvor i et ord en bestemt lyd 
er. 
3 Jeg kan høre alle lyde i et ord. 
Ovenstående tegn gælder gennem hele 
arbejdet med Bogstavbogen.  
 



33 i – l 

Morfologi (sammensatte ord) 
Lydlæsning af ord med kendte 
bogstaver 
Positionsanalyse (forlyd og udlyd) 

  

34 u – b 

Morfologi (forstavelsen u-) 
Skelneøvelse (find og erstat vokalen) 
2 konsonanter i forlyd 

  

35 e – n 

Ordkendskab (boldspil, familie) 
Vokaler og konsonanter 
Svagtryksvokal (2-stavelsesord med -
e til sidst) 

  

36 a – d 

Ordkendskab (atletik) 
Teksttype (avis) 
2 bogstaver først og sidst (KV + VK) 

  

37 å – t 

Lydlæsning (ord på 2 og 3 bogstaver) 
Talemåder 
Bogstavleg (t-historie + Kejseren af 
Kina) 

  

38 o – k – x 

Ordleg (Domino + Jeg kom over 
grænsen + Kims leg) 
Kultur (andre alfabeter og skrifter) 
Teksttype (abc-vers) 

  

39 y – r – z 

Ordkendskab (vejr, rejse) 
Konsonantklynger 
Læseøvelse (find ord i teksten) 

  

40 p – c – f 

Teksttype (tegneserie med lydord) 
Ordkendskab (cirkus) 
Forkortelser 

  



41 g – æ – q 

Morfologi (orddannelse) 
Læseøvelse (find spørgsmålstegn i 
teksten) 
Ordleg (Æsel + Musikquiz) 

  

43 ø – v – w 

Kultur (dialekt og slang) 
Blødt d 
Historiefortælling med billedstøtte 

  

44 j – h 

Ordleg (Ja, nej, ved ikke + 
Bogstavjagt + Lykkehjulet) 
Kultur (tiltaleformer) 

  

45-
46  

Vi begynder arbejdet med læsebogen. 
I Isby Teater introduceres følgende 
sproglige temaer: 
 
Alfabetisering 
Egennavne med stort 
begyndelsesbogstav 
Sætningskonstruktion (fremsættende 
sætninger) 
Grammatik: Ejefald (genetiv-s) 

1 Jeg kan læse hele historien, og jeg kan tale 
om, hvad historien handler om, og hvad jeg 
synes om den. 
2 Jeg kan skrive sætninger og korte tekster 
3 Jeg ved, at navne begynder med stort 
bogstav 
4 Jeg kan sætte ord og navne i alfabetisk 
rækkefølge 
5 Jeg ved, at der kommer s på nogle navne og 
ord, når der er tale om et ejerforhold 

1 Jeg læser alle de lydrette ord i historien, og 
jeg taler om, hvad historien handler om, og 
hvad jeg synes om den.  
2 Jeg læser alle de lydrette ord og nogle af 
drilleordene i historien, og jeg taler om, hvad 
historien handler om, og hvad jeg synes om 
den.  
3 Jeg læser alle ordene i historien, og jeg taler 
om, hvad historien handler om, og hvad jeg 
synes om den. (Ovenstående mål gælder 
læsning ved alle kapitler)  

1 Jeg skriver enkeltord.  
2 Jeg skriver sætninger.  
3 Jeg skriver flere sætninger og sætter dem 
sammen til en lille sammenhængende tekst. 
 
 



47-
48  

I Nanna er der fokus på følgende 
sproglige temaer: 
• Spørgende sætninger 
• Punktum og spørgsmålstegn 
• Gåder 
• referat 

1 Jeg kan læse hele historien, og jeg kan tale 
om, hvad historien handler om, og hvad jeg 
synes om den.  
2 Jeg ved, hvornår jeg skal bruge punktum, og 
hvornår jeg skal bruge spørgsmålstegn, når 
jeg skriver sætninger 
3 Jeg kan skrive spørgende sætninger 
4 Jeg ved, hvad en gåde er 
5 Jeg kan skrive tekster om forskellige emner 

1 Jeg sætter punktum.  
2 Jeg sætter punktum og stort bogstav efter 
punktum. 
3 Jeg sætter punktum og spørgsmålstegn, 
og jeg sætter stort bogstav efter punktum. 
 

49-
50  

I Adam og de 20 æg er der fokus på 
følgende sproglige temaer: 
• Ordkendskab 
• Blødt, hårdt og stumt d 
• Udsagnsord 
• Læseforståelsesstrategier 

1 Jeg kan læse hele historien, og jeg kan 
tale om, hvad historien handler om, og 
hvad jeg synes om den.  
2 Jeg kender hårdt d, blødt d og stumt d  
3 Jeg kender ord, som man bruger, når 
man gør noget (udsagnsord)  
4 Jeg kan skrive tekster om forskellige 
emner 
 

1 Jeg finder ord med hårdt d.  
2 Jeg finder ord med hårdt d og blødt d.  
3 Jeg finder ord med hårdt d, blødt d og 
stumt d. 
 

1-2   

I Isby Zoo er der fokus på følgende 
sproglige temaer: 
• Overbegreber 
• Spørgeord 
• Slutstavelser 
• Rimord 

1 Jeg kan læse hele historien, og jeg kan 
tale om, hvad historien handler om, og 
hvad jeg synes om den  
2 Jeg ved, hvad en stavelse er, og jeg kan 
høre og skrive den sidste stavelse i et ord 
3 Jeg ved, at man bruger ord som hvad og 
hvor, når man skal stille et spørgsmål  
4 Jeg kan læse fem ord og finde det ord, 
der ikke passer sammen med de andre  
5 Jeg kan skrive ord, der rimer  
6 Jeg kan skrive tekster om forskellige 
emner 
 

1 Jeg hører nogenlunde sikkert sidste 
stavelse i et ord, og jeg finder nogle ord ud 
fra tegninger, der har den samme stavelse.  
2 Jeg hører sidste stavelse i et ord, og jeg 
finder ord ud fra tegninger, der har den 
samme stavelse. 
3 Jeg hører sidste stavelse i et ord, og jeg 
finder ord ud fra tegninger, der har den 
samme stavelse, og jeg finder nye ord med 
samme stavelse. 
 



3-4  

I Det store løb er der fokus på 
følgende sproglige temaer: 
• Konsonantklynger 
• Sammensatte ord 
• Stumme bogstaver 
• Enderim 

1 Jeg kan læse hele historien, og jeg kan 
tale om, hvad historien handler om, og 
hvad jeg synes om den  
2 Jeg kan sætte to ord sammen og lave 
nye ord (sammensatte ord)  
3 Jeg kan skrive ord med to konsonanter 
ved siden af hinanden  
4 Jeg kan finde drilleord med stumt h og 
stumt d  
5 Jeg kan skrive tekster om forskellige 
emner 
 

1 Jeg ved, at et sammensat ord består af 
flere ord, og jeg sætter nogenlunde sikkert 
to ord sammen og laver derved nye ord.  
2 Jeg løser alle opgaverne med at sætte to 
ord sammen og laver derved nye ord. 
3 Jeg løser alle opgaverne med at sætte to 
ord sammen og laver derved nye ord. Og 
jeg laver nye sammensatte ord med samme 
startord eller samme slutord. 
 
 

5-6  

I Røveri i Ålby Bank er der fokus på 
følgende sproglige temaer: 
• Beskrivelser 
• Synonymer 
• Direkte tale 

1 Jeg kan læse hele historien, og jeg kan 
tale om, hvad historien handler om, og 
hvad jeg synes om den  
2 Jeg kan finde ord, der betyder næsten 
det samme  
3 Jeg kan lave personbeskrivelser  
4 Jeg kan skrive, hvad en bestemt person 
siger (direkte tale)  
5 Jeg kan skrive tekster om forskellige 
emner 
 

1 Jeg finder få ord, der betyder næsten det 
samme.  
2 Jeg finder nogenlunde sikkert ord, der 
betyder næsten det samme. 
3 Jeg finder meget sikkert ord, der betyder 
næsten det samme. 
 
 

8-9  

I En tur til månen er der 

fokus på følgende sproglige 

temaer: 

• Antonymer 
• Fonologisk 
opmærksomhed 

1 Jeg kan læse hele historien, og jeg kan 
tale om, hvad historien handler om, og 
hvad jeg synes om den  
2 Jeg kan fortælle, hvad jeg ved om 
månen  
3 Jeg kan finde ord, der betyder det 
modsatte  
4 Jeg kender flere snydebogstaver  

1 Jeg lytter, når klassen snakker om månen. 
2 Jeg rækker hånden op og deltager lidt i 
klassens samtale om månen. 
3 Jeg deltager aktivt i klassens samtale om 
månen. 
 



• Komplekse grafemer 
• Baggrundsviden  

5 Jeg kan skrive tekster om forskellige 
emner 
 

10-
13  

• Ordklasser  

• Navneord 

• Udsagnsord 

• Tillægsord 

1. Jeg kan fortælle hvad der kendetegner de 
forskellige ordklasser  
2. Jeg kan bøje de forskellige ordklasser  
3. Jeg kan kategorisere ord i de forskellige 
ordklasser  

 

15-
17  

• Eventyr  

• De tre bukkebruse 

1. Jeg kan tale om eventyr og eventyrtræk  
2. Jeg kan fortælle og skrive mit eget 
eventyr  
3. Jeg kan dramatisere eventyret 
 

 

18-
20  

• De 120 ord  

 

 

 

 

• Den kæmpestore pære  

1. Jeg kan læse de 120 ord  
2. Jeg kan stave de 120 ord  
3. Jeg kan bruge de 120 ord i lege og spil 
 

1. tale om historien, personerne og 
billederne  
2. sammenligne det, der sker i historien, 
med sit eget liv  
3. skrive om sig selv.  
4. Beskrive personer, der optræder i en 
bog og i en film  
5. Sammenligne bogen og filmen  
6. Fortælle hvilke tre prøvelser 
hovedpersonerne skal igennem 
 

 



21-
23  

• Handlingsbroen  

• Egne historier  

 

1. Jeg ved hvad handlingsbroen er  
2. Jeg kan fortælle hvad en start, midte og 
slutning er  
3. Jeg kan sætte en historie ind i 
handlingsbroen  

4. Jeg kan tegne og skrive i en 
handlingsbro dramatiser 
 

 

24-
25  

• Mis med de blå øjne  

• Evaluering og afslutning  

1. Jeg kan læse og fortælle hvad historien 
handler om  
2. Jeg kan fortælle hvad budskabet/moralen i 
historien er  
3. Jeg kan selv fremstille en historie med en 
morale/budskab  
 

 

  


