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Formål 

Formålet med undervisningen i dansk er at oplive og at udvikle og fremme elevernes 

forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige 

personlige, kulturelle, historiske og politisk-sociale fællesskaber. 

 

Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil beskrive såvel den åndelige/poetiske som 

den materielle/historiske virkelighed i os og omkring os. Derfor har undervisningen 

endvidere til formål at medvirke til elevernes personlighedsudvikling ved at pege på 

vekselvirkningen mellem sprog og virkelighed og mellem individ og fællesskab. 

 

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved 

at udtrykke sig sprogligt. Den skal give dem mod og evne til at formulere sig om deres liv, 

drømme og anelser i samtale og fortælling. Endvidere gennem lytten, læsning, iagttagelse 

og skriftlig formulering give dem redskaber til analyse, kontakt og kommunikation samt 

forsøge at klargøre menneskelivets grundvilkår i et alsidigt og nuanceret sprogligt samspil 

med andre. 

 

Undervisningen i dansk omfatter både fiktion og fakta, det fortryllende, det fantastiske, 

mystiske, mytiske, eventyrlige, det social-realistiske og det faktuelle for dermed at klargøre 

for eleverne, hvor mangfoldigt og omfattende menneskelivet og verden er. 

 



Undervisningen skal gennem oplevelse og læsning af fortidens og vor egen tids litteratur 

styrke elevernes forståelse af sig selv som en del af en dansk og international 

sammenhæng. Danskundervisningen skal bygge på æstetisk, etisk og historisk forståelse. 

 

Undervisningen skal give eleverne adgang til det nordiske sprog- og kulturfællesskab. 

 

 

Slutmål 

 

Det talte sprog 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 

færdigheder, der sætter dem i stand til at: 

 tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen 

 anvende et nuanceret og sikkert ord- og begrebsforråd 

 udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form 

 forstå og beherske sprogets samspil med andre udtryksmidler 

 læse klart og flydende op og udtrykke en personlig forståelse af det læste 

 lytte aktivt i samtale og være åbne og analytiske, når de vurderer deres egen og 

andres mundtlige fremstilling 

 beherske samspillet mellem stemme og kropssprog afpasset efter genre og 

situation 

 lytte til norsk og svensk med forståelse. 

 

Det talte sprog 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 

færdigheder, der sætter dem i stand til at: 

 læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse 

 beherske forskellige læseteknikker 

 afpasse læsemåde efter formål, genre og medie 

 fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form 



 forholde sig analytisk og reflekteret til tekster og andre udtryk fra forskelligartede 

medier 

 bruge læsning af digitale og trykte tekster samt grafiske udtryk som redskab til 

omverdensforståelse 

 vurdere eget udbytte af det læste 

 forstå og bruge forskellige kilder målrettet og kritisk 

 læse norske og svenske tekster med forståelse. 

 

Det skrevne sprog – skrive 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 

færdigheder, der sætter dem i stand til at: 

 styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst 

 udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form 

 skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til genre og situation 

 beherske et sikkert sprog med korrekt stavning og kunne læse korrektur på egne og 

andres tekster 

 præsentere en tekst i samspil med andre grafiske udtryksmidler 

 beherske en læselig, personlig og sammenbundet håndskrift 

 anvende computeren som redskab og bruge informationsteknologi hensigtsmæssigt 

som kommunikationsmiddel og i forskellige skriveforløb 

 bruge skriftsproget som støtte for tænkning og som et praktisk redskab i hverdagen. 

 

Sprog, litteratur og kommunikation 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og 

færdigheder, der sætter dem i stand til at: 

 erhverve viden om sprog og sprogbrug, om sprogets forskellige funktioner, 

variation, opbygning og grammatik 

 udvikle og udvide ordforråd og begrebsverden 

 gøre rede for samspillet mellem sprog, indhold, genre og situation 

 karakterisere og anvende forskellige genrer, stilarter og de vigtigste regler for 

sprogrigtighed 



 demonstrere et analytisk beredskab over for ældre og nyere dansk og udenlandsk 

litteratur og andre udtryksformer 

 gøre rede for og anvende forskellige genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker 

og virkemidler 

 gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i litterære tekster 

og andre udtryksformer 

 forholde sig til litterær og kulturel tradition og udvikling, som den kommer til udtryk 

gennem litteraturhistorisk læsning og i Dansk litteraturs kanon, jf. bilag 1 

 forholde sig analytisk, vurderende og produktivt til sagprosa og andre udtryksformer 

 udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse produktioner 

 anvende informationsteknologi og elektroniske mediers muligheder bevidst og 

hensigtsmæssigt 

 anvende informationsteknologi til søgning og kommunikation 

 indgå i et mangesproget samfund og tilegne sig andre sprog. 

 

 

Læseplan for 1-3 klasse. 

Indskolingen benytter sig af en bred vifte af materialer, hvor dog dansklærerforeningens 

læsefidusmaterialer er gennemgående. 

Denne læseplan er delt i de samme 4 områder som Fælles mål 2009, faghæftet for dansk, 

tilpasset vores skole og suppleret med aktiviteter fra dansk som andetsprog.  

 

Det talte sprog 

Eleverne skal arbejde med at: 

 Udtrykke sig mundtligt på et forståeligt dansk 

 tale dansk, således at brugen af ordklasser, syntaks og tekstsammenhæng er 

hensigtsmæssig og under stadig udvikling 

 bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at 

ytre sig 

 udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk 

 fremlægge, referere, fortælle og dramatisere 



 give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og beskrive viden om enkle emner 

 læse enkle tekster op med god artikulation 

 lytte med forståelse til oplæsning og fortælling og genfortælle indholdet 

 improvisere og eksperimentere med kropssprog, stemme og computerens 

muligheder 

 forstå hovedindholdet af talt dansk, bl.a. lærerens oplæsning og fortælling, når den 

understøttes visuelt 

 Forstå ord og vendinger knyttet til dagligdagen og til skolens fag 

 Præsentere og fremlægge et emne ved hjælp af visuel støtte 

 Fortælle forståeligt om egne oplevelser og beskrive daglige gøremål knyttet til 

skole, hjem og fritid. 

 

Det skrevne sprog – læse  

Eleverne skal arbejde med at: 

 anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af almindeligt 

brugte ord i alderssvarende tekster 

 læse sprogligt udviklende tekster og bruge enkle læseforståelsesstrategier 

 søge forklaring på ukendte ord 

 opnå passende læsehastighed og præcision 

 genfortælle indholdet og udtrykke forståelse af det læste 

 læse fiktive og ikke-fiktive børnebøger og digitale tekster af passende 

sværhedsgrad 

 læse med begyndende bevidsthed om udbyttet af det læste 

 udvikle begyndende læserutiner 

 finde og vælge bøger til egen læsning 

 udtrykke forståelse af det læste mundtligt og skriftligt 

 læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster med god forståelse 

 kende til danske fortællinger, sange, rim og remser og sammenligne med tekster fra 

andre kulturelle traditioner 

 læse sig til danskfaglig viden 

 



Det skrevne sprog – skrive 

Eleverne skal arbejde med at: 

 skrive enkle fiktive tekster og små sagtekster finde information i tekster og 

organisere ideer til egen skrivning 

 disponere egne tekster med overskrift, indledning, indhold og slutning 

 skrive berettende og kreativt med et passende ordforråd til forskellige formål 

 stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster 

 udtrykke sig i enkle produktioner med billede og tekst 

 skrive de små og store bogstaver i håndskrift 

 skrive på computer 

 orientere sig i digitale tekster og anvende tekstbehandling i skriveprocessen 

 bruge skrivning til at fastholde og støtte egne tanker. 

 følge generelle lydregler i stavning og anvende afsnit og enkel tegnsætning 

 skrive med sammenbundet og funktionel håndskrift 

 deltage i fælles procesorienterede skriveforløb samt få og give respons 

 

Sprog, litteratur og kommunikation  

Eleverne skal arbejde med at: 

 bruge sproget til kontakt og som personligt udtryk  

 kende forskellen mellem hverdagssprog og kunstnerisk sprog  

 vide, at der er forskel på det talte og det skrevne sprog  

 vide, at sprog er opbygget af ord og sætninger, og at der er forskellige ordklasser  

 kende betydningen af de vigtigste ord og begreber  

 udtrykke en begyndende forståelse for samspillet mellem genre, sprog, indhold og 

situation  

 være opmærksomme på sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og andres 

tekster  

 samtale om litterære tekster og andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og 

begyndende kendskab til faglige begreber  

 kende enkle sproglige virkemidler  

 kende genrers og enkelte forfatterskabers særpræg  



 forstå, at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier  

 vide, at sprog og tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vores tids tekster  

 udtrykke sig i billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form  

 finde information i trykte og elektroniske medier  

 forstå, at der er mange sprog, og at de rummer forskellige udtryksmuligheder.  

 kende og kunne anvende forskellige væsentlige genrer inden for fiktion og ikke-

fiktion 

 kende genrers og enkelte forfatterskabers særpræg 

 spørge direkte eller indirekte appel gøre opmærksom på , at noget ikke er forstået 

 gætte og søge forklaring på betydningen af ukendte ord og vendinger i billede-lyd- 

og læsetekster, idet såvel kontekst som erfaringer inddrages 

 anvende billedordbøger 

 

 

Læseplan for 4. – 6. klasse. 

 

Talte sprog 

Eleverne skal arbejde med at: 

 bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde og diskussion og 

fungere som ordstyrer 

 udvikle et nuanceret ord- og begrebsforråd 

 argumentere, debattere, interviewe, informere og fremlægge. 

 udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende form 

 læse op med tydelig artikulation og fortolkende betoning 

 lytte aktivt til andre og følge op med analytiske spørgsmål 

 bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og formål 

 forstå lette norske og svenske tekster og andre udtryksformer og kende til nogle 

ligheder og forskelle mellem nabosprogene. 

 deltage i par- og gruppediskussioner i forbindelse med skolens fag. 

 

 



Skrevne sprog – læse 

Eleverne skal arbejde med at: 

 beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye 

ord i forskellige teksttyper  

 læse sprogligt udviklende tekster og bruge varierede læseforståelsesstrategier  

 søge forklaringer på ord og fagudtryk i trykte ordbøger 

 anvende forskellige læseteknikker  

 udvikle læsehastighed og tilpasse læsemåde til genre og sværhedsgrad  

 fastholde hovedindholdet af det læste i skriftlig form  

 læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster hurtigt og sikkert med 

god forståelse og indlevelse  

 læse sig til danskfaglig viden  

 læse med øget bevidsthed om eget udbytte af det læste  

 udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner og oparbejde læsekultur  

 søge skøn- og faglitteratur på bibliotek og internet til egen læsning og 

opgaveløsning  

 læse lette norske og svenske tekster. 

 udtrykke forståelse af det læste mundtligt og skriftligt 

 

Skrevne sprog – skrive 

Eleverne skal arbejde med at: 

 strukturere og skrive tekster i forskellige fiktive og ikke-fiktive genrer 

 indsamle og disponere stof før skrivning samt skrive fra ide til færdig tekst 

 strukturere og variere eget skriftsprog og skabe sammenhæng mellem sætninger 

og afsnit 

 stave alle almindelige ord sikkert, bruge korrekte bøjningsformer og anvende afsnit 

og hensigtsmæssig tegnsætning 

 layoute tekster til bestemte formål og modtagere 

 skrive på computer 

 strukturere egen tekst kronologisk 



 kunne søge hensigtsmæssigt på internettet, udvælge selektivt og bruge 

tekstbehandling varieret i egne skriveprocesser.  

 Bruge skrivning bevidst som støtte for tænkning. 

 arbejde med tekster inden for forskellige genrer og fag på relevante og 

alderssvarende forståelsesniveauer, bl.a. gennem genfortælling og diskussion af 

hovedindholdet. 

 anvende hensigtsmæssige læseforståelsesstrategier bevidst, bl.a. ved brug af 

billedstøtte og forforståelse  

 anvende relevante læseformer til forskellige teksttyper. 

 

Sprog, litteratur og kommunikation 

Eleverne skal arbejde med at: 

 bruge sproget til kommunikation, argumentation, problemløsning og formidling af 

viden  

 vise kendskab til sprogets spændvidde fra hverdagssprog til kunstneriske 

udtryksformer  

 kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog og kunne 

karakterisere dem  

 skelne mellem hel- og ledsætninger, kende de vigtigste sætningsled og have viden 

om forskellige ordklasser og deres funktion i sproget  

 kende betydningen af tekniske og abstrakte ord og fagtermer  

 forklare samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation  

 vise indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og andres tekster  

 karakterisere og kunne anvende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion  

 fortolke og forholde sig til tekster og andre udtryksformer ud fra både oplevelse og 

analyse. 

 kende betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler  

 vise kendskab til både genrers og enkelte forfatterskabers særpræg  

 finde og forholde sig til udtryk for værdier i andres udsagn og i tekster og andre 

udtryksformer  

 kende til litteraturens foranderlighed gennem tiderne og til, at litteratur afspejler den 

tid, den er blevet til i  



 udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk 

form  

 søge information på en systematisk og kritisk måde  

 forstå samspillet mellem sprog og kultur og betydningen af sproglig mangfoldighed. 

 forholde sig til egne sprogvalg  

 søge forklaring på, forstå og anvende et centralt ordforråd i sociale sammenhænge 

og inden for kendte emner i skolens fag  

 tale og skrive dansk, således at brugen af ordklasser, syntaks og 

tekstsammenhæng er hensigtsmæssig  

 samtale om forskelle og ligheder mellem sprogbrug på eget modersmål, dansk og 

andre sprog. 

 samtale om egen sprogtilegnelse, herunder diskutere og udnytte forskellige måder 

at lære dansk på i og uden for skolen. 

 samtale om, i hvilke situationer, det er svært at lytte til og forstå dansk, og hvad 

man kan gøre for at arbejde med egne lyttefærdigheder  

 vælge lyttemåde i forhold til en given situation og opgave, herunder lytte efter 

nøgleord for at forstå et hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer. 

 

 

Læseplan for 7. - 9. klassetrin 

 

Bearbejdelsen af oplevelser og erfaringer støttes i stigende grad af analytisk virksomhed. 

De danskfaglige dimensioner integreres videst muligt. 

 

Faglige aktiviteter 

Undervisningen omfatter: 

 musisk og skabende arbejde med ord, sprog og tekster og eventuelt andre 

udtryksformer 

 udforskning af sprog og tekster gennem samtale, øvelser, lege og eksperimenter 

 samtale og drøftelse i klassen og i grupper 

 emne- og paneldiskussion 



 længere mundtlig fremstilling, fx fortælling, redegørelse, foredrag evt. med 

efterfølgende debat 

 elevernes og lærerens oplægning og fremførelse 

 drama og teater 

 læsning, såvel fri selvstændig læsning som læsning med specifikke formål 

 individuel og fælles tekstproduktion 

 håndskrivning og computerskrivning 

 oplevelse, iagttagelse og udarbejdelse af medieproduktioner 

 brug af biblioteker, samlinger og databaser 

 andre aktiviteter, fx sang, illustrering og udstilling 

 

Fagligt stof 

Undervisningen omfatter: 

 egne og fælles oplevelser, tanker og følelser 

 elevernes egne og fælles fremstillinger, både skriftlige, mundtlige og andre 

udtryksformer, fx fiktive og ikke-fiktive handlingsforløb, procesbeskrivelse, 

redegørelse, reportage, referat og resume, digte, rapporter, essays, breve, 

læserbreve, ansøgninger og anmeldelser 

 litteratur, ældre og nyere, fx romaner, noveller og digte, skuespil, værker, som har 

opnået klassikerstatus, ungdomskulturers tekster, sagn og myter, eventyr, sagaer, 

folkeviser, sange og salmer 

 anden fiktion, fx film, tegneserier, musikvideo, tv-drama 

 faktion, fx dokumentarisme, drama-dokumentarisme og rekonstruktion 

 sagtekster: fagtekster, avistekster, leksika, ordbøger og andre håndbøger, 

reklamer, og fx erindringer, biografier, rejsebeskrivelser, dagbøger, breve og 

debatindlæg. 

 ugeblade og magasiner 

 faktaprogrammer i elektroniske medier og film: nyhedsudsendelser og fx reportage, 

radiomontage, multimediepræsentationer, oplysende og debatterende udsendelser 

 billeder, fx fortællende og informative billeder, billedkunst, billedforløb, illustrationer 

 litteratur og/eller sagtekster på norsk og svensk, evt. medieproduktioner eller andet 

stof med norsk og svensk tale 



 

Faglige områder 

Sprog og tekster 

Med udgangspunkt i sammenhængen mellem form og betydning arbejdes der bl.a. med: 

 samspillet mellem teksttype, sprog, indhold og situation 

 samspillet mellem tekst, metode og tolkning 

 sproget som handlemulighed, fx som middel til konfliktløsning og overtalelse og 

som redskab for argumentation og manipulation 

 sprog og teksters æstetik. 

 

 

Der arbejdes med: 

 kommunikationsbegrebet, herunder massekommunikation, kommunikationsformer 

og mediebegrebet 

 tekstiagttagelse, bl.a. genre, kontekst, komposition, udtryksform, layout og andre 

grafiske virkemidler 

 sprogiagttagelse, herunder sprogbrug, fx social, regional og aldersbestemt variation 

i sproget, stilistisk variation og sprogfunktioner 

 sprogligt udtryk, fx billedsprog, rim, rytme, ironi og ordspil 

 ordforråd og orddannelse, faste udtryk og vendinger 

 

Sproglære indgår i arbejdet med sprog, sprogbrug og sprogrigtighed. 

Den omfatter bl.a.: 

 betydning af ord og tekster, semantik 

 periode- og sætningstyper 

 sætningens opbygning og de vigtigste sætningsled 

 ikke-sætningsformede ytringer 

 ordklasser, bøjningsformer og andet, fx sproglyde og udtale 

 

Litteratur 

Med udgangspunkt i elevernes oplevelse og forståelse af litterære tekster arbejdes der 

bl.a. med: 



 litteraturens betydning for den enkelte læser 

 samspillet mellem tekstens udsagn og læserens oplevelse 

 samspillet mellem tekster, samtidige og fra forskellige perioder 

 litterære sammenhænge, fx forfatterskab, genre, tema og budskab 

 litterære perioder, herunder litteraturens almengyldighed og historiske tilknytning 

 samspillet mellem litteraturen og andre kulturudtryk 

 fortolkning, meddigtning og analytisk fordybelse, herunder arbejde med litterære 

genrer, persontegning og miljøbeskrivelse, handlingsforløb og -elementer, 

tidsbillede, synsvinkel og fortællerrolle, komposition og fremstillingsformer, sprogligt 

udtryk og vurdering 

 

Tale, fremvise og lytte 

Der arbejdes med samtale og længere mundtlige fremstillingsformer. Desuden arbejdes 

der med debatformer og mødeteknik samt med brug af hjælpemidler til støtte for mundtlig 

fremstilling, fx tavle, projektor, dias, edb etc. 

 

I arbejdet indgår bl.a.: 

 samtale, herunder at lytte opmærksomt, samtaleanalyse og vurdering af forskellige 

samtaleformer og -situationer, bl.a. interview 

 fortællen og fortællegenrer 

 mundtligt referat 

 forskellige former for redegørelse og anden længere fremstilling 

 kropssprog og personlig fremtræden 

 vurdering og bearbejdelse af mundtlig fremstilling 

 

Eleverne arbejder bl.a. med: 

 at benytte og tage notater 

 at udarbejde manuskript, herunder disponere og benytte nøgleord 

 at argumentere, dokumentere og begrunde 

 at opsummere og konkludere. 

 Der arbejdes med den sproglige formning, herunder artikulation, stemmestyrke, 

taletempo og -rytme, frasering og pausering. 



 

Læse 

Der arbejdes med litterær og faglig læsning samt læsning af tekster på skærm. Eleverne 

undervises i at tilpasse læseformen til tekstens krav og formålet med læsningen. 

Der arbejdes med: 

 læselyst 

 læseforståelse 

 læsehastighed 

 studieteknik 

 

Iagttage 

Eleverne opøver deres færdighed i at beskrive, analysere, vurdere og perspektivere 

synsindtryk, herunder billedmæssige, rumlige og kropslige udtryk, samt i at anvende 

billeder som udtryk. 

Undervisningen omfatter: 

 indhold 

 helhed og elementer 

 billedets æstetiske virkemidler 

 samspillet mellem billede og tekst 

 synsvinkel, fokus og beskæring 

 genre, fx illustration, foto, kunstbillede, reklame og plakat 

 redigeret virkelighed og billedmanipulation 

 

Skrive 

Eleverne træner deres skriftlige udtryksfærdighed på grundlag af sammenhængen mellem 

mundtlighed, skriftligt udtryk og læsning. Der arbejdes med tekstens klarhed og 

forståelighed og samspillet mellem teksttype, indhold og situation. 

 

De forskellige skriftlige udtryksformer indbygges i højere grad i større selvstændige og 

gruppevise arbejdsforløb, fx projektarbejde og fri selvvalgt opgave. Færdighed i skriftligt at 

fastholde og bearbejde faglig viden og egne tanker og følelser trænes. 

 



Der arbejdes med layout og skriftformer, æstetisk og funktionelt, i såvel elevernes egne 

produkter som i publikationer. 

 

Der arbejdes med skriveprocessen, herunder: 

 stofindsamling og indhold 

 tekstorganisering og komposition 

 sproglig fantasi og variation 

 sproglig præcision og korrekthed 

 sammenhæng og forskelle mellem tale og skrift 

 tekstvurdering og -bearbejdning 

 retstavning 

 tegnsætning 

 layout, skrift, illustrering og andre grafiske virkemidler. 

 

Med grundskriften som udgangspunkt arbejdes der med håndskrift og skriftpleje, herunder 

med: 

 skriftens læselighed og hurtighed 

 personligt præg 

 skriftformer til særlige formål 

 skriveteknik. 

 

Funktioner i tekstbehandling og evt. desktoppublishing indlæres, når det falder naturligt i 

forbindelse med skriftligt arbejde. 

 

Andre udtryksformer 

Der arbejdes med nutidens og andre perioders udtryksformer, herunder medier samt 

teater og drama, i samspil med de øvrige faglige områder. 

 

I arbejdet indgår fortolkning, vurdering og produktion. 

 

Der arbejdes med indhold, genrer, fortælleformer, udtryk og æstetik. 

 



Norsk og svensk 

Norsk og svensk stof indgår i undervisningen. 


