
Vi følger forenklede mål i dansk 

Fagformål - Dansk 
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 

Introduktion 
Faget dansk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen er opdelt i fire 

trinforløb: 1.- 2. klasse, 3.- 4. klasse, 5.- 6. klasse og 7.- 9. klasse. 

Fælles Mål i dansk omfatter fire kompetenceområder: Læsning, fremstilling, fortolkning og 

kommunikation. 

Disse fire kompetenceområder er alle i et vist omfang relateret til kommunikation mellem 

mennesker, hvor der er fokus på kommunikation som interaktion og på sproget som redskab. 

De tre kompetenceområder læsning, fremstilling og fortolkning udgør særlige fokusområder i 

danskfaget, hvor der arbejdes med længerevarende processer. Disse tre områder fremhæver hver sit 

centrale aspekt af kommunikation: I læsning er der fokus på forståelse af tekst. I fremstilling er der 

fokus på produktion af tekst. I fortolkning er der fokus på dannelsesmæssige spørgsmål gennem 

arbejde med litteratur og andre teksttyper. 

I målbeskrivelserne er kompetenceområderne opdelt i en række processer, som færdigheds- og 

vidensmålene er beskrevet under. I undervisningen vil man indimellem gennemløbe alle 

processerne, og andre gange vil man fokusere på en enkelt proces eller bevæge sig imellem to eller 

tre. 

Læsning, skrivning og mundtlighed er parallelle processer, der udvikles i en sammenhængende 

progression. Arbejdet med kompetenceområderne læsning og fremstilling i dansk skal understøtte 

arbejdet med faglig læsning og fremstilling i de øvrige fag. 

I dansk arbejdes med begrebet tekst. Tekst omfatter i denne sammenhæng både mono- og 

multimodale tekster, der er produceret både i skrift, tale, billede og lyd, fx film, hjemmesider, 

artikler, taler, fotos osv. 

Der arbejdes med gensidigt supplerende måder at undersøge, forstå og anvende sproget på ved at 

læse, skrive, tale, lytte, producere multimodale tekster, undersøge og fortolke litteratur og andre 

æstetiske tekster samt ved at kommunikere med krop, stemme og sprog. 

I undervisningen i dansk skal eleverne gennem deres skoleforløb stifte bekendtskab med den danske 

litteraturs kanon, som består af en genre og 14 forfatterskaber. Find Dansk litteraturs kanon her 

http://www.emu.dk/modul/vejledning-faget-dansk#afsnit-5-dansk-litteraturs-kanon


Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i kompetenceområderne og under hensyntagen til 

de tværgående temaer. Læseplanen beskriver undervisningens progression i fagets trinforløb og 

danner grundlag for en helhedsorienteret undervisning, hvor faglige aktiviteter og stof kombineres. 

Undervisningen skal tilrettelægges, så den imødekommer målsætningerne om en længere og mere 

varieret skoledag, jf. lov nr. 1640, heriblandt varieret og anvendelsesorienteret undervisning, 

bevægelse, åben skole og understøttende undervisning. 

 

Se mere på:  

http://www.emu.dk/modul/dansk-f%C3%A6lles-m%C3%A5l-l%C3%A6seplan-og-vejledning 
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