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Uge Indhold Aktivitet Færdigheder og kundskaber 
//Konkrete læringsmål 

33 Formtegning Overskriften for formtegning i 2. klasse er 
spejlvendte former. Herudover arbejdes 
videre på diverse former fra 1. klasse. 
Eleverne arbejder gradvist med mere og 
mere komplicerede former og figurer.  
Fortælling: Fabler 

Elever opøver deres formfornemmelse, 
opmærksomhed, koncentration og ro. 
Eleverne øver deres ’øjemål’, finmotorik, 
logisk tænkning og strategi. 
Dette styrker arbejdet med at skrive 
bogstaver og elevernes sikkerhed i forhold 
til at orientere sig på papiret. 

34 
35 
36 
37 

Dansk (periode 1) Skrivehuset introduceres og vi øver korrekt 
skrivning af de små bogstaver. 
Fortælling: ”Den store, røde rævebog”. 
Historierne levendegøres gennem lærerens 
fri fortælling. Eleverne genfortæller og 
arbejder med stoffet gennem skrivning og 
tegning.  

Eleverne øver håndskrift og lærer de små 
bogstaver. 
Eleverne øves i arbejdshukommelse bl.a. 
via genfortælling, samtale, tegning og 
skrivning. 
Eleverne præsenteres for genren ”fabler” 
og arbejdet med denne.  

38 
39 
40 
41 

Regning (periode 1) Overordnet fortsættes emnerne fra 
regning i 1. klasse. Emnerne repeteres og 
eleverne bliver præsenteret for gradvist 
sværere opgaver.  
I denne periode er 5 og 10-tabellen 
centrale. Alle elever laver en kæde med 
perler inddelt i 10’ere og vi tæller og samler 
10’er-bunker. Eleverne kan deres fem- og ti-
tabeller allerede gennem tabelsangene, 
men vi øver dem på nye måder. Desuden 
arbejder vi med små regnehistorier i de fire 
regnearter, både mundtligt og skriftligt.  
Fortælling: Michaelslegenden og arbejdet 
med recitation til Michaelsfesten.  

Større sikkerhed i læsning og skrivning af 
tallene fra 0 til 100. Forståelse for 
talmængder. Større sikkerhed ift. regning 
med tabellerne 5 og 10.  

42 Efterårsferie   
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43 
44 
45 

 

Dansk (periode 2) Fortsat fokus på korrekt skrivning af de 
små bogstaver. 
Dagens ord: Eleverne præsenteres for 
nogle af de 120 mest almindelige ord. Disse 
er ofte bindeord og forholdsord, der er 
ikke-lydrette. Eleverne øver at genkende, 
læse og skrive disse. 
Fortælling: Legender om bl.a. Skt. Martin, 
Skt. Birgitta m.fl. 

De sidste små bogstaver i alfabetet 
indøves. Elevernes brug af de små 
bogstaver repeteres. Elevernes forståelse 
af sammensætning af bogstavlyde til 
småord repeteres. 
Eleverne introduceres til mere fri skrivning. 

46 
47 
48 

Regning (periode 2) I denne periode er 3, 6 og 12 tabellen i 
fokus. Vi arbejder med klokken (repetition 
og videreudvikling). Desuden arbejder vi 
med diverse øvelser med tidsforståelse.  
Fortælling: Legender om Skt. Nikolaus m.fl. 

Større forståelse og sikkerhed i skrivning af 
tal og regnestykker, særligt addition og 
subtraktion. Større sikkerhed i læsning og 
forståelse af klokken. 

49 
50 
51 

Hjemstavnslære (periode 1) Fortælling: Marias æsel (II), historier om 
nisser og trolde m.fl. 
Skrivning, tegning og formtegning herfra.   
Småture i den omkringliggende natur.  

Øge elevernes iagttagelse af naturen og 
årets gang, samt deres respekt herfor. 
Forståelse for samspillet mellem natur og 
menneske. 

2 
3 
4 
5 
6 

Dansk (periode 3) Fortælling: Legenden om Frans af Assisi. 
Der fortælles, genfortælles, tales om, 
skrives og tegnes fra emnet. Eleverne 
udarbejder et hæfte igennem forløbet. 
Vi øver sideløbende skuespillet ”Mikkel 
Ræv” som præsenteres ved 
kyndelmissefesten d. 1. februar.  

Eleverne præsenteres for legenden. De 
øves i genfortælling, skrivning og tegning. 
Herunder indgår øvning af de små 
bogstaver. 
Eleverne øves i at skrive mere selvstændigt 
og at sætte deres eget præg på 
gengivelsen af fortællingerne.  

7 Vinterferie   

8 
9 
10 

Regning (periode 3) I denne periode er 7-tabellen i fokus. Vi 
starter perioden med at arbejde med 
kalenderen og fortsætter arbejdet med de 

Fokus er på multiplikation igennem fysiske 
genstande (praktisk regning) og skrevne 
tal.  
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fire regnearter. I denne periode med fokus 
på multiplikation. Vi arbejder desuden med 
begrebet penge og hovedregning. 
Fortælling: Fabler 

11 
12 
13 
14 

Hjemstavnslære Fortællinger om bondens liv og årets gang 
på landet. Forberedelse af såning og 
forspiring.  

Forståelse for årets gang og samspillet 
mellem natur og menneske på landet. 
Læring om de aktiviteter, der hører til de 
forskellige årstider på landet. Såning og 
forspiring. 

15 Påskeferie   

16 
17 
18 

Regning (periode 4) Vi fortsætter arbejdet med de fire 
regnearter gennem regnehistorier, leg, 
tegning og skriftlige øvelser. Nu med fokus 
på division. Vi øver hovedregning og 
skriftlig regning. 
I denne periode er 2, 4 og 8-tabellen i 
fokus. 
Sideløbende udplanter vi forspirede 
planter i haven.  

Eleverne opnår større fortrolighed med 
division, større sikkerhed i skriftlig regning 
og sikkerhed i tabellerne. 

19 
20 
21 
22 

Dansk (periode 4) Fortællestof: Nils Holgersens forunderlige 
rejse gennem Sverige. 
Der fortælles, genfortælles, tales om, 
skrives og tegnes fra emnet.  
Vi arbejder med sikkerhed i at stave de 120 
mest alm. ord, bindeord og forholdsord, 
der ikke er lydrette. Vi arbejder med simpel 
sætningskonstruktion. 
Sideløbende udplanter vi forspirede 
planter i haven. 

Eleverne øves fortsat i at skrive mere 
selvstændigt og at sætte deres eget præg 
på gengivelsen af fortællingerne. Sikkerhed 
i stavning af små, ikke-lydrette ord. 
Eleverne introduceres for og øver 
punktum, udsagnsord og navneord.  
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23 
24 
25 

Regning (periode 5) Vi fortsætter med opøvelsen af sikkerhed i 
arbejdet med de fire regnearter, mundtlige 
og skriftlige regnestykker. Tabellerne 9 og 
11 er i fokus i denne periode.  
Fortællestof: Fabler 

Eleverne opnår fortrolighed med de fire 
regnearter og tabellerne 9 og 11. 

26 Repetition Sidste skoleuge med fokus på repetition. 
I denne uge vil der også være rengøring og 
flytning til nyt klasselokale.  

Styrkelse af et eller flere svage områder 
inden for dansk og regning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


