
 

 

Dansk 0/1 kl. 

Da vores 0 og 1. Klassetrin er en samlæst klasse vil denne årsplan dække over begge klassetrin. 

Niveauet vil selvfølgelig være differentieret efter elevernes individuelle niveau! 

 

Læsning 

0. Klasse 

Eleverne forventes at kunne læse simple tekster fra Søren & Mette læsebøgerne ,eller lignende, i 

sidste halvår af 0. klasse. 

Undervejs vil vi arbejde med Læsefidusen samt Søren & Mette opgavebøgerne. 

 

Bogstavtræning og ordtræning (sprogstimulerende undervisning) 

Eleverne vil ugentligt modtage Bogstavtræning med spændende og varierede inputs! 

For at sikre en solid og grundig læringsproces vil undervisningen været præget af inspirerende 

opgaver der på forskellig vis vil indeholde gentagelser og forskellige indlæringsstrategier! 

Eksempelvis: 

• Historiefortælling og dramatisering 

• Hentediktater 

• Diverse sjove og lærerige tavleillustrationer til sprogforståelse og ord afkodning 

• Hoppe ord på bogstavsgulvtæppet 

• Lege og gruppearbejde i forbindelse med bundne og frie opgaver 

• Faglige aktiviteter i hallen, på udearealerne, i skoven og ved det lokale gadekær  

• Ord og bogstavsjagt i skov, legeplads og rundt i skolens lokaler 

• Ipads 

• Samt meget mere… 

 

1. Klasse  

LÆSNING 

Eleven kan læse tekster med henblik på oplevelse og faglig viden. 

● Forberedelse 



 

 

● Sprogforståelse 

● Tekstforståelse 

● Sammenhæng 

 

FORTOLKNING  

Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur 

og andre æstetiske tekster. 

● Oplevelse og indlevelse 

● Undersøgelse 

● Fortolkning 

● Perspektivering 

 

KOMMUNIKATION 

Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer. 

● Dialog 

● Sproglig bevidsthed 

 

Undervejs vil vi gørebrug af forskellige læsestrategier: 

• Makkerlæsning  

• Fakta læsning 

• Højtlæsning 

• Lyttelæsning mm.. 

 

Læsebøger 
 

• Søren og Mette bøgerne. 

• Den første læsning 1 

• Diverse tematekster til eksempelvis jul og påske. 

 



 

 

Grammatik og stavning 

0. klasse 

Pirana 0 

Pirana Let skolestart 

Min allerførste Danskbog 

Læsefidusen; Læse og skrive i børnehaveklassen 

Ny Skriftlig 1A. 

 

1. klasse 

• https://dansk0-2.gyldendal.dk  

• Pirana 1 

• Søren og Mette opgavebog 

• Den første læsning 1 arbejdsbogen 

• Den første læsning 1 app. 

 

Frilæsning 

https://bookbites.com  

https://dansk0-2.gyldendal.dk 

 

Ekstra bøger 

Skolen har en bred vifte af ekstrabøger til stavning samt grammatisk træning.  

Disse bøger vil blive udleveret på elevens individuelle niveau. 

Eleverne vil have mulighed at lave så mange bøger som muligt og det vil derfor vægtes i 

undervisningen for højne den individuelle niveau. 

 

 

 

Genre skrivning  

FREMSTILLING 

https://dansk0-2.gyldendal.dk/
https://bookbites.com/
https://dansk0-2.gyldendal.dk/


 

 

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer. 

● Forberedelse 

● Fremstilling 

● Respons 

● Præsentation og evaluering 

 

1. Klasse  

• Eventyr 

• Rim & remser 

• Dagbog 

• Breve/ email 

• Fagtekster 

• Historier  

 

 

Ipads  
Vi vil i forskellige sammenhænge gøre brug af skolens iPads 

• Skoletasken app 

• Den første læsning 1 app 

• Bookbites app 

• Dansk Gyldendal 0-2 

• 120 ord app 

• Læsning 

• Skrivning 

• Søgning  

• opgaveløsning 

• Kahoot 

 

 



 

 

Temaer 

• Eventyr - skab dit eget eventyr 

• Fagtekster - dyr - Læsefidusens læs let bøger. 

• Jul 

• Påske 

• Corona (jævnfør Undervisningsministeriets udsendte materiale) 

• Her udover vil vi følge temaerne fra den fælles læsebog. 

 

Evaluering 

Undervejs vil eleverne stifte bekendtskab med evaluering i forskellig form; 

Feedback 

Skriftlig evaluering 

Fælles evaluering 

Makker vurdering 

Mundtlig respons 

 


	Læsning
	Læsebøger
	Grammatik og stavning
	Frilæsning
	Ekstra bøger
	Genre skrivning
	Ipads
	Temaer
	Evaluering

