
Læseplan for dansk 

 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 
1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. + 6. kl. 

Læsning ”Søren og Mette” 
”Den første læsning 1” 

”Den første læsning 2” 
+ arbejdsbog 
 

”Den sikre læsning 1-3” 
+ arbejdsbog 
 

”Den sikre læsning”  
bog 4-6 + arbejdsbog 

Frilæsning med læsekontrakter og læselogs.  
Fælles litteraturlæsning i diverse genrer. 
Fælles romanlæsning.  
Faglig læsning ifm. projektopgaven. 5 ugers intensivt læsekursus: ”Stjernedansk” 

Skrivning   
 

”Skrive-bog 1” 
”Min første danskbog” 

Formbogstavers 
skriveretning 

Sammenbundet skrift Sammenbundet skrift - 
automatisering 

Håndskriftstræning (valgfrit om sammenbunden 
eller ej) 

Skriftlig 
fremstilling 

Selvproducerede elevtekster i hæfte + computer Selvproducerede elevtekster hovedsagelig på 
computer 

Stavning Der arbejdes med 
børnestavning i alle frie 
skriverier 

Stavelser, vokalglidninger, rim-ord, stumme bogstaver, kort/lang vokal, 
konsonantfordobling 

Sammensatte ord, stumme bogstaver, 
konsonantforveksling, drilske ord, synonymer, 
antonymer, homonymer 

Grammatik ”Dagens sætning”  ”Min 2. danskbog” 
Navneord 
Udsagnsord 

”Min 3. danskbog” 
Navneord 
Udsagnsord 
Tillægsord 

”Min 4. danskbog” 
Navneord 
Udsagnsord 
Tillægsord 
Udsagnsled, grundled 
og komma 

”Min 5. og 6. danskbog” + grammatip.dk 
Ordklasser: Navneord, udsagnsord, tillægsord, 
forholdsord, stedord, bindeord, udråbsord, talord, 
egenavne. 
Sætningsanalyse: Udsagnsled, grundled, 
genstandsled, forholdsordsled 
Tegnsætning: komma, kolon, anførselstegn 

Litteratur/ 
fortolkning 

 Synsvinkel, personkarakteristik, miljø, virkemidler, tema, intertekstualitet Afsender/modtager-forhold, komposition, miljø, 
personkarakteristik, fortæller og synsvinkel, sprog, 
tema, budskab, perspektivering  

Mundtligt Oplæsning i kor 
Oplæsning af egne 
tekster 
Boganmeldelser 

Oplæsning, -også af egne tekster 
fremlæggelser af egne arbejder  

Oplæsning af egne tekster  
Oplæsning af fælles litteratur 
Mundtlige boganmeldelser 
Fremlæggelser  

Andet Skoleårets temaer tilgås i 
det omfang, det falder 
naturligt for 1. klasse. 

   Talemåder og ordsprog 
Computer og IT 
Fotokonkurrence Nationalpark Thy 
Projektopgave 

Ekstra ”Dansktræning 1”     

Omfang 7 ugentlige lektioner af 
45 min. varighed inkl. 
klassens tid + 15 min. 

7 ugentlige lektioner af 45 min. varighed inkl. klassens tid 
+ 15 min. morgenlæsning hver dag 

7 ugentlige lektioner af 45 min. varighed inkl. 
klassens tid + 15 min. morgenlæsning hver dag 



morgenlæsning hver dag 
+ danskaktiviteter med 0. 
klasse 
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