
Klasse:   1KL 

Periode:   2019-2020 

Team / lærer:   MSS 

 

Årsplan dansk 1. klasse 2019/20 

Lærer: MSS 

Årsplanen er vejledende – ret til ændringer forbeholdes 

  

  

Uge Forløb Hvad kan eleverne efter endt forløb Lærings-, færdigheds- og vidensmål 

33 Min sommerferie 

 deltage i samtaler om ferieminder 

 forberede en præsentation af sin sommerferie 

 udstille og præsentere sine sommerferieminder 

 skrive om sin sommerferie 

 Dialog 

 Eleven kan veksle mellem at lytte og ytre sig 

 Eleven har viden om turtagning 

34-35 Vokaler 

 kende de ni vokalers navne, former og lyde 

 finde vokalerne i forskellige ord 

 selv skrive ord med vokalerne 

  

 Eleven kan stave lette ord 

 Eleven har viden om bogstav-lydforbindelser 

 Eleven får kendskab til vokalernes lyde 

 Eleven kan skrive både små og store vokaler korrekt 

36 Lejrskole     

37-40 

Fokus på alfabetet 

  

  

  

  

  

  

Ymerdrengen 

 lege med alfabetet 

 stave enkelte ord 

 læse ord og korte sætninger 

 skrive korte sætninger 

  

 genfortælle teksten 

 tale om personerne i bogen 

 sammenligne handlingen med noget, du selv har 
oplevet 

 Eleven kan lytte sig frem til hvilke bogstaver, der er i et ord 

 Eleven kan stave lette ord 

 Eleven kan alfabetets navne og lyde 

 Eleven kan genfortælle tekstens indhold 

  
  
  

 Eleven kan fortælle om personerne og om, hvad bogen handler 
om 

 Eleven kan forberede læsning gennem samtale i klassen 

 Eleven har viden om måder til at skabe forforståelse 

41 Temauge     

42 Efterårsferie     

43-47 

Læs og skriv 

  

  

  

  

  

  

  

  

Pigen der var sky 

  

  

  

 læse en lille bog 

 forstå hvad der læses 

 skrive sin egen tekst 

 tale om historien 

 sammenligne det, der sker i historien, med sit eget 
liv 

  
  
  

 tale om historien, personerne og billederne 

 sammenligne det, der sker i historien, med sit eget 
liv 

 Eleven kan gengive hovedindholdet af tekster til klassetrinnet 

 Eleven har viden om fortællende og informerende teksters 
struktur 

 Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg 

 Eleven har viden om teksters sværhedsgrad 

  
  
  

 Eleven kan forstå betydningen af indholdsord i konteksten 

 Eleven har viden om forskelle og ligheder i ords betydning 

 Eleven har viden om enkle refleksionsspørgsmål 

 Eleven har viden om samspil mellem tekst og læser 



  

  

  

  

Frøken Ignora eksploderer 

  

  

  

  

Hr. Struganoffs madalfabet 

 skrive om sig selv 

  
  
  
  

 tale om personerne 

 tale om billederne 

 skrive om sig selv 

  
  

 fortælle hvad bøgerne handler om 

 skabe sin egen restaurant og sit eget menukort 

  
  

 Eleven kan lege med sprog, billeder og fortælling 

 Eleven har viden om enkel poetisk sprogbrug og billeder 

 Eleven har viden om produkters budskab 

  
  

 Eleven kan gengive hovedindholdet af tekster til klassetrinnet 

 Eleven har viden om fortællende og informerende teksters 
struktur 

 Eleven kan følge forløbet i en fortælling 

 Eleven har viden om begyndelse, midte og slutning 

 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 

48-51 
Juledansk 

Postemne (julepost) 

 en masse juleord 

 tale om en julehistorie 

 skrive sin egen julehistorie 

 Eleven kan deltage i enkel fortolkning 

 Eleven har viden om metoder til enkel fortolkning 

 Eleven kan udarbejde enkle tekster med titel, start, midte og 
slutning 

 Eleven har viden om genretræk ved enkle fortællende og 
informerende tekster 

52-1 Juleferie     

2-5 

De 120 ord 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Den kæmpe store pære 

 læse de 120 ord 

 stave de 120 ord 

 bruge de 120 ord i lege og spil 

  
  
  
  

 Beskrive personer, der optræder i en bog og i en 
film 

 Sammenligne bogen og filmen 

 Fortælle hvilke tre prøvelser hovedpersonerne skal 
igennem 

 Præsentere min egen foldebogs-pære for mine 
klassekammerater 

 Give respons på mine klassekammeraters 
foldebøger 

 Eleven kan kombinere tekst og baggrundsviden til at skabe 
sammenhængende forståelse 

 Eleven har viden om samspillet mellem tekstens informationer 
og læserens viden 

 Eleven kan stave til almindelige ord 

 Eleven har viden om lydrette og ikke-lydrette ords stavemåder 

 Eleven kan evaluere enkle fremstillingsprocesser 

 Eleven har viden om enkle vurderingskriterier 

  

   

6 Showtime – emne Cirkus     

7 Vinterferie     

8-11 Billedbogsgenren 

 tale om forskellige måder at lave billeder på i 
billedbøger 

 tale om forskellige måder at bruge sprog på i 
billedbøger 

 lave et billede til en billedbog 

 Eleven kan få øje på sproglige træk 

 Eleven har viden om enkle sproglige, lydlige og billedlige 
virkemidler 

 Eleven kan lege med sprog, billeder og fortælling 

 Eleven har viden om enkel poetisk sprogbrug og billeder 

 Eleven kan evaluere enkle fremstillingsprocesser 

12-14 Rim og remser 
 ved hvad enderim og bogstavrim er 

 selv finde på rim 

 Eleven kan lege med sprog, billeder og fortælling 

 Eleven har viden om enkel poetisk sprogbrug og billeder 



 lave yoga og synge med rim  Eleven kan eksperimentere med rim, bogstavlyde, ord og 
sætningsdannelse 

 Eleven har viden om bogstavlydforbindelser og enkle regler for 
ord- og sætningsdannelse 

 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 

15 Påskeferie     

16-19 Halfdan Rasmussens forfatterskab 

 læse en fagtekst om Halfdan Rasmussen  

 finde enderim og bogstavrim 

 skrive et digt med rimord og tegne til 

 læse et digt op med rytme 

 Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet sikkert 

 Eleven har viden om stavemåde og betydning af ord i tekster til 
klassetrinnet 

 Eleven kan få øje på sproglige træk 

 Eleven har viden om enkle sproglige, lydlige og billedlige 
virkemidler 

 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 

20-25 

Eventyrgenren 

  

  

  

  

  

  

  

De tre bukkebruse 

 tale om eventyr og eventyrtræk 

 fortælle og skrive dit eget eventyr 

 dramatisere eventyret 

  
  
  
  
  

 fortælle hvad der sker i eventyret 

 tegne og skrive i en handlingsbro dramatisere 
eventyret 

 Eleven kan bruge talesprog i samtale og samarbejde 

 Eleven har viden om enkle samtaleformer 

 Eleven kan improvisere med kropssprog og stemme 

 Eleven har viden om enkelt kropssprog 

 Eleven kan deltage i rollelege og rollespil 

 Eleven har viden om dramatiske roller 

  
  

 Eleven kan anvende enkle førlæsestrategier 

 Eleven har viden om enkle førlæsestrategier 

 Eleven kan formulere undrespørgsmål 

 Eleven har viden om enkle ideudviklingsmetoder 

 Eleven kan deltage i rollelege og rollespil 

 Eleven har viden om dramatiske roller 

26 Klasselæreruge     

27 Sommerferie     

  

Vi arbejder med Alinea, som er en online læringsportal. Dette foregår som fælles undervisning på klassen. 
Derudover læser vi ugentligt i læsebogen ”Min første læsning”, arbejder med ”Arbejdsbogen til min første læsning” 
og arbejder grammatisk med ”Min første danskbog”. Ugentligt arbejder vi også med ”logbogsskrivning”. 

Vi får 8 store emner, som vi arbejder med ved siden af ovenstående. Det bliver; Eventyrgenren, Halfdan 
Rasmussens forfatterskab, 

Vil gerne arbejde med Den kæmpe store pære… 

Showtime: I år tænker jeg at emnet bliver Cirkus, men det kan jo være jeg får en anden god idé inden uge 6 

  

Fagdage: 26/8, 31/10 (halloween), 14/11 (matematik), 15/1 (sundhed), 16/3 

Emneuger: uge 41 og uge 6 er rene emneuger. Uge 26 er klasselæreruge. 

Særlige dage: 21/8 (forældremøde), 11/10 (sponsorløb), 29/11 (juleklippeklistredag), 12/12 (julecafé), 20/12 
(juleafslutning), 6/2 showtimeaften for forældre, 24/2 (fastelavn), 3/4 (skolernes sangdag), 28/4 
(generalforsamling), 14/5 (100 års fejring), 29/5 (pinseudstilling), 26/6 (sidste skoledag) 

  



 


