
Årsplan for faget Dansk i 1. og 2. klasse, 2017/18  
  
Emner: 
 

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

Generelle arbejdsformer, 
metoder og evaluering: 

Halfdans rim 
Primært 1. klasse 
Kærlighed 
Primært 2. klasse 
Fællesfagligt 
litteraturforløb  med 
billedkunst,  musik  og 
kristendom. 
Uge 33-36 

● Kende og anvende litteratur 
interaktivt. 

● Få kendskab til forfattere og 
fortællende tekster. 

● Forholde sig til sproget og 
teksternes temaer gennem 
individuel og fælles læsning, 
samtale og kreativ 
bearbejdning.  

Læsetekster og 
arbejdsopgaver på Clio 
Online/danskfaget.dk. 
Dialogisk læsning. 
Udvalgte sangtekster.  
Værkstedsaktiviteter. 

Interaktivt forløb. 
Mundtlige, skriftlige og 
kreative opgaver. 
Individuelt, i grupper og 
fælles. 
Kreative fremvisninger og 
ophæng af produkter i 
klassen.  

Dansk skal motivere 
eleverne, så de taler og 
bliver hørt. 
Så de læser og forstår. 
Så de deltager engageret i 
debatter. 
Målet er: 
At de læser og skriver på 
dansk i mange sammen- 
hæng til fryd for dem selv og 
andre.  
At de sætte sig personlige 
og faglige mål. 
At de øver sig på at 
reflektere over egen 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. 
 
 
 

Bogstavbogen 
1. klasse 

Uge 33-42 

● Træne alfabetet, ord og 
sætningsopbygning. 

● Kende og anvende sprogets 
byggesten.  

Arbejdsbog “Den første 
læsning/Bogstavbogen” af 
Ina Borstrøm og Dorthe Klint 
Petersen. 

Bogen skal være færdig 
lige efter efterårsferien til 
mit gennemsyn. 

Daglig dosis 2 
2. klasse 
 
Uge 33-42 

Sprogets værktøjskasse 
● Retstavning. 
● Sproglære. 
● Grammatik. 
● Diktater. 

Arbejdsbog “Daglig dosis 2” 
af Niels Pryn.  
 

Bogen skal være færdig 
lige efter efterårsferien til 
mit gennemsyn. 

Del din drøm 
incl. Projektuge 
40/16 
 
Tværfagligt med alle 
skolefag og dansen. 
 
 
Uge 37-41 

● Refleksion over kendte 
personers fremtidsdrømme. 

● Kende og bruge simple 
analyseredskaber. 

● Reflektere over centrale 
temaer i “Snemanden” 

● Genfortælle kunsteventyret 
kreativt/kunstnerisk. 

● Reflektere over egen læring. 

Go Creative.dk 
“Snemanden” af H.C. 
Andersen .  
 

Interaktivt forløb. 
Fælles med hele 
Gartneriet, grupper på 
tværs af årgangene, 
individuelt.  
Ideudvikling jvf. 
“innovation og 
entreprenørskab”. 
Proces og produkt 
dokumenteres i fotos. 



U-landskalenderen 
2017. Burkina Faso 
 
 
 
Uge 45-51  

● Få viden om fakta og 
fortællinger fra en anden 
verdensdel.  

● Reflektere over vores egen 
kultur og verdensbilleder. 

● Deltage i samtale og 
opgaveløsning. 

Elevbog og tilhørende 
interaktivt læringsmateriale. 
“Guldets forbandelse” af Lise 
Bidstrup.  

Interaktivt forløb. 
Læse i elevbogen.  
Lytte, lære og opleve et 
virtuelt univers.  
Sanselige og kreative 
aktiviteter. 

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 
Jeg forventer, at alle elever 
gennemsnitligt læser 15 
minutter dagligt i deres fritid 
som forstærkning af 
undervisningen. Gå på de 
offentlige biblioteker og lån 
bøger! Først fra 2018 går vi 
på Centralbiblioteket den 
første tirsdag i hver måned, 
hvor eleverne lærer at vælge 
læsebøger. Jeg rådgiver 
gerne og sørger for, at 
eleverne inspirerer hinanden, 
bl.a mundtlige boganmelder i 
klassen, men interessen for 
litteratur er vigtigt at 
samarbejde om mellem skole 
og hjem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

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

Fugle 
 
Naturfaglig 
projektuge. 
 
 
 
Uge 2 

● Faglig læsning. 
● Kende mindst 5 almindelige 

danske fugle: Udseende, 
adfærd, levested. 

● Kende motivet i dansk kunst. 
Få inspiration herfra.  

● Anvende naturfaglig viden til 
refleksion over egen adfærd. 

Besøg og værkstedsaktivitet 
på Johannes Larsens 
museum i Kerteminde. 
Lave foderkugler. 
Udtrykke sig kunstnerisk/ 
kreativt - fællesfagligt med 
Billedkunst. 

Fælles med hele 
Gartneriet, grupper på 
tværs af årgangene og 
individuelt.  
Aktiv deltagelse i 
samarbejde og 
fremlæggelse af gruppens 
arbejde. 

Kanon 
 
Fællesfaglig med 
musik og billedkunst. 
 
 
 
Uge 3-5 
Uge 6: Sundhedsuge. 
Uge 7: Vinterferie. 
 

● Kende udvalgte 
kanonforfattere.  

● Kende og synge udvalgte 
digte og sange. 

● Kende og bruge simple 
analyseredskaber. 

● Reflektere og samtale om 
teksternes indhold og 
betydning. 

● Digital/kreativ bearbejdning 
af den fortællende tekster. 

Clioonline/dansk/indskoling/k
anonforfattere. 
Udvalgte digte/sange af 
Adam Oehlenschläger 
N.F.S. Grundtvig 
St. St. Blicher 
H.C. Andersen 

Interaktivt forløb. 
Gruppearbejde. 
Fremlæggelse i ord, 
billeder og lyd og drama.  
Evt. multimodal 
repræsentation i Film-X 
Animation. 
 

Trolde 
 
Fællesfagligt med 
billedkunst, 
kristendom og musik. 

● Læseforståelse og 
skriveudvikling. 

● Kende klassiske tekster. 
● Bruge enkle 

analyseredskaber til 

Clioonline/dansk/indskoling. 
Elevtekster i kopimappe 
Elevopgaver individuelt og  i 
grupper. 

Interaktivt forløb. 
Aktiv deltagelse i samtale, 
samarbejde og 
gruppearbejde.  



(asatro og Peer Gynt) 

Uge 8-14 
 

tekstforståelse. 
● Give udtryk for egne 

forestillinger i samtale, 
skrftlighedhed og 
billedsprog. 

Tekstanalyse med fokus på 
form og indhold.  
Refleksion over tekstens 
funktion i samtiden (ældre 
tekster). 

Udtrykke sig i et 
personligt sprog 
(mundtligt, skriftligt og 
billedligt). 
Fremvisning/udstilling af 
værker/produkter. 

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 tekst- 
stykker, 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! 
 
Læse- og stave-niveau 
vurderes i foråret, forud for 2. 
skole/hjem-samtale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

At tænke som en 
stjerne  
Fællesfagligt med 
billedkunst og 
kristendom. 
Uge 15-20 
Uge 16: DNs 
affaldsindsamling. 

● Læseforståelse og 
skriveudvikling. 

● Kende litteratur med 
filosofisk indhold. 

● Læse fag- og skønlitteratur i 
en kontekst 

● Forholde sig til filosofiske 
tekster. 

Elevbøger til låns fra CFU 
“At tænke som en stjerne” af 
Lena Bülow-Olsen og Karin 
Hald. Bogen inviterer til at 
forundres, gruble og 
udtrykke sig i ord og billeder.  

Indgå aktivt i samtale og 
kreative aktiviteter om 
hvad stjernehimlen 
gemmer på. 
 
Præsentation af 
produkter: tekster, billeder 
ol. for et publikum. 

Individuel læse- og 
skrivetræning 
Hele året 
 

● Lære og anvende 
læsestrategier. 

● Opbygge opmærksomhed 
på egen læring.  

● Følge individuel plan for 
læseudvikling (læsekontrakt) 

● Læse tekster sikkert og 
forstå dem i 
hverdagssammenhæng. 

● Refleksion og bearbejdning i 
skriftligt arbejde. 

● Læsetest i uge 8/18 

Clio Online /dansk i 
indskolingen 
Elevbog “Den første læsning 
1 (1. klasse) og 2 (2. klasse)” 
af Ina Borstrøm og Dorthe 
Klint Petersen. 
Tilhørende arbejdsbog og 
skriveøvelser. 
Biblioteksbesøg privat og 
med skolen. 
Individuelle læsebøger og 
skriftlige opgaver. 

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

Individuelt skriftligt  
Hele året 

● Udvikling og automatisering 
af læseforståelse- og 
skrivefærdigheder. 

● Udvikling og automatisering 
af håndskriften. 

● Retstavning 
● Sproglære 
● Grammatik 
● Diktater 

Arbejdsbøger og it: 
“Hop ombord i Kaptajn 
Karlsens skrivebog” 
“Ordtræning 1-8” 
ClioOnline/indskoling/ 
træninsøvelser. 
Diktater fra Gullhøj. 
 

Individuelt arbejde. 
Aflevering til gennemsyn 
efter hvert forløb og hver 
bog. 



Værkstedstimer 
Hele året 
En ugentlig lektion 

● Træne alfabetet, ord og 
sætningsopbygning. 

● Kende og anvende sprogets 
byggesten. 

● Leg til læring. 

ClioOnline/danskfaget.dk  
Digitale og analoge opgaver 
og -spil. 
 

Individuelt og fælles. 
Digitalt og analogt.  
Aktivt deltagelse i 
værkstedsaktiviteter med 
spilleregler og 
gruppearbejde. .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg forbeholder mig ret til at 
ændre i og føje til årsplanen. 
 
Gitte Grønne 
August 2017. 

Klassens time 
Hele året 
En ugentlig lektion 

Opmærksomhed på  
● Sprog og kommunikation i 

trygge relationer og nære 
hverdagssituationer. 

● Medbestemmelse og 
medansvar. 

● Stillingtagen og deltagelse i 
debat og leg. 

● Øve lederskab og holde 
mødestruktur. 

Obligatoriske emner: 
Færdselslære. Sundhed. 
Verden omkring os.  
Elevernes alsidige udvikling. 
Styrkehjulet. 
Klassens sociale liv. 
 
 

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

 
 
Torsdag den 7.9.17: Madpakkens dag. Tværfaglige timer i Gartneriet om sunde madpakker. 
Onsdag den 27.9.17: I biografen på Banegårdscenteret og se “Den lille Prins”. 
Uge 40/17: Humanistisk projektuge. Hele Gartneriet. 
Uge 41/17: Træningsuge. 
Uge 2/18: Naturfaglig projektuge. Hele Gartneriet. 
Uge 6/18: Sundhedsuge. Seksualundervisning og familiekundskab. Årets tema #Krop 
Uge 16/18: DNs affaldsindsamling. 


