
Dansk i 0.-1.kl. 

Fagformål  

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. 

Stk. 2. 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. 

Stk. 3. Eleverne skal i faget dansk have adgang til de skandinaviske sprog og det 

nordiske kulturfællesskab 

 

0.kl. 

Fagligt: 

De skal arbejde med rim og remser, lære de fonologiske principper i alfabeter. De tre 

3 alfabeter benyttes ligeledes i undervisningen for at skabe en bevidsthed omkring 

bogstaverne. 

Der vil blive lavet sproglege og til lydtræning bruges håndfonemer, så børnene kan 

genkende bogstavernes lyde med en bestemt bevægelse, der er knyttet til hver 

konsonant. 

Der skal arbejdes med ordenes for- midter- og udlyd samt ordtræning. 

Efter jul arbejdes der mere intenst på, at få trænet bogstav og lydsyntese og skabe 

noget ordgenkendelse samt udvide ordforråd. 



 

Som bogmateriale vil der blive arbejdet med: 

Den første læsning – lyd og bogstav 

På vej til den første læsning 

Der vil blive suppleret med kopiark med opgaver. 

 

1.kl. 

Klassen skal arbejde med læsehastighed og ordkendskab. Der arbejdes fortsat med 

bogstavernes lyde, så de er helt på plads. 

Som hjælp til læseudviklingen trænes forskellige læsestrategier vha. læseuglerne. En 

strategi arbejdes der med i to skoleuger af gangen. 

Klassen læser alene og med en læsemakker. Både højt og stillelæsning. 

Bogstaverne trænes fortsat både små og store bogstaver samt skriveretning. 

Klassen arbejder med mundtlighed når  

 

Materialer: 

Den første læsning bruges som læsebog 

Den første læsning bruges som arbejdsbog 

Sabelkatten benyttes som ekstrabog. 

Kopiark bruges som supplement. 

Zak i skole 

120 ord materiale 

Spil med ord, rim og fonologi 

 

Emner: 

Højtider 

Dyr 



Fabler 

Eventyr 

Rim og remser 

Tegneserier 

 

Sociale ma ̊l  

 At kunne lytte, forstå og modtage en besked og udføre den  

 At udvise god arbejdsmoral både individuelt, i grupper og kollektivt i klassen  

 At man holder en god omgangstone overfor hinanden  

 At man er opmærksom på at alle har det godt i klassen og bidrager til at trøste 

og problemløse eller henter hjælp hos en lærer  

Arbejdsformer: 

Klassen arbejder lærerstyret, alene, parvis, i grupper og fremlæggelser for klassen i 

enten grupper eller alene.  

Der veksles mellem CL, krop og bevægelse, samt kollektivt og individuelt arbejde. 

Som overgang mellem træningsopgaverne vil der være små brain breaks og aktiviteter 

på gulvet. 

 

 

 

 

 


