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Uge Indhold Aktivitet Færdigheder og kundskaber 

//Konkrete læringsmål 
33 Formtegning/Høst Vi arbejder med formtegning og har fokus på 

former, der understøtter den 
sammenhængende skrift. 
Nogle dage afsættes til høst af elevernes 
egen grøntsagshave og madlavning. 
Processen beskrives i skolehavehæftet i form 
af logbog og tegning. 

I formtegning øver eleverne deres 
koncentration og logik. De øver sig i former, 
der understøtter den sammenhængende 
skrift.  
Eleverne tilegner sig viden om og erfaring i 
arbejdet med at passe og høste afgrøder, 
samt at tilberede disse. Eleverne bearbejder 
emnet via genfortælling, refleksion og 
samtale. Eleverne øver skriftlig og 
kunstnerisk fremstilling i logbogen. 

34 
35 

 
 

Dansk  Skabelsesberetningen fra Det Gamle 
Testamente (GT). 
Fortælling, genfortælling, maling og 
skrivning. Skabelsens seks dage males. Den 
syvende – hviledagen – males ikke, men 
huskes. Malerierne udstilles i klassen.  
Der høstes og laves mad efter behov. 

Eleverne opnår viden om og forståelse for 
fortællinger fra Det Gamle Testamente. 
Eleverne bearbejder disse ved maleri. 
Eleverne øver genfortælling, refleksion over 
emnet (hvordan opstår verden), skriftlig og 
kunstnerisk fremstilling.  

36 
37 
38 

 

Dansk fortsat Andre fortællinger fra GT. 
Genfortælling og bearbejdning via tekst og 
tegning i et periodehæfte.  

Eleverne får kendskab til de mange 
fantastiske historier i Det Gamle 
Testamente. Eleverne bearbejder disse i et 
hovedfagshæfte. Eleverne øver 
genfortælling, refleksion over emnet, skriftlig 
og kunstnerisk fremstilling, samt læsning. 
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39 
40 
41 

Regning Arbejde med tidsbegrebet. Hvordan tog man 
tid i gamle dage og hvorfor er tidsbegrebet 
så vigtigt for mennesket? Vi samtaler, 
reflekterer og afprøver vores 
tidsfornemmelse via diverse kropslige 
øvelser. Eleverne fremstiller emnet ved 
skrift, tegning og diverse regneøvelser. 
Herudover der fokus på de fire 
regnemetoder inklusiv det analoge og 
digitale ur.  

Eleverne opnår forståelse for og viden om 
tidsbegrebet i et historisk perspektiv. 
Eleverne oplever, via øvelser, deres egen 
tidsfornemmelse. De repeterer og bygger 
ovenpå almene matematiske færdigheder 
fra 2. klasses pensum, herunder uret. 
Eleverne opnår større sikkerhed i almene, 
alderssvarende regneopgaver. 

42 Efterårsferie 
 

  

43 
44 
45 

 

Dansk Introduktion til og øvelser i 
sammenhængende skrift. 
Fortællestof: GT 

Eleverne øver sig og opnår færdigheder i 
sammenhængende skrift. 
 

46 
47 
48 

Regning Regnemetoder, tabeller og division. 
Hovedregning. 
Eleverne laver deres eget marked i klassen 
med forskellige boder, med ting som de 
sælger til hinanden for hjemmelavede 
penge.  
Fortællestof: GT 

Eleverne opnår færdigheder og sikkerhed i 
hovedregning og alderssvarende 
regneopgaver. Eleverne øver sig i gængse 
regnemetoder 

49 
50 
51 

Hjemstavnslære  Jul på landet i gamle dage. Hovedfokus på 
traditioner. Herudover juleklip og tur til 
lokation med relevans for emnet.  
 

Øge elevernes kendskab til livet i gamle 
dage. De gamle håndværk og traditioner. 
Emnet bearbejdes ved genfortælling, skriftlig 
og kunstnerisk fremstilling.  
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52 
53 

Juleferie   

1 
2 
3 
4 

Dansk  Livet i gamle dage. Hovedfokus på boformer 
og levevilkår, samt arbejdet på landet.  
I denne periode indøves desuden skuespil 
baseret på stykket om Benjamin og hans 
brødre fra Det Gamle Testamente. Stykket 
opføres til Kyndelmissefesten. 
Fokus på skrivning med sammenhængende 
skrift og læsning. 
Fortællestof: Jeppe Aakjær – ”Fra min 
Bitte-tid”. 

Eleverne opnår viden og forståelse for 
emnet. Stoffet bearbejdes med 
genfortælling, refleksion over emnet og i 
skriftlig og kunstnerisk fremstilling.  
Eleverne opnår større sikkerhed i den 
sammenhængende skrift, samt læsning.  

5 
6 

Regning Mål med kroppen. Eleverne introduceres til 
og eksperimenterer med ’naturlige mål’, som 
omsættes til de gamle standardiserede mål, 
som favn, fod, alen osv. Dette forstås som 
grundlag for nutidens mål.  

Eleverne opnår viden, forståelse for og 
beherskelse af emnet. 

7 Vinterferie   
8 
9 

10 

Dansk I denne periode arbejder vi fortsat med livet 
i gamle dage og bearbejder Jeppe Aakjærs 
bog ”Fra min bitte-tid” samt anden litteratur 
i tekst og tegning. Desuden er der fokus på 
stavning og sammenhængende skrift. 
Klassen inviterer 2. klasse til en præsentation 
af skolehaven og de videregiver deres 
erfaringer hermed.  

Eleverne bearbejder stoffet gennem 
mundtlig, skriftlig og kunstnerisk fremstilling. 
Eleverne øver læsning, både selvstændigt og 
i klassefællesskabet. Eleverne taler om 
svære ord og begreber, tekstens betydning. 
De øver sig i højtlæsning. Eleverne opnår 
større sikkerhed i den sammenhængende 
skrift.  
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11 
12 

 

Regning Eleverne introduceres til og arbejder med 
standardiserede mål. Dette gøres via 
fortælling, diverse eksperimenter, øvelser og 
skriftlige opgaver.  
Herudover fortsættes arbejdet med diverse 
skriftlige regneøvelser i de fire regnearter. 

Eleverne opnår viden, forståelse for og 
beherskelse af de standardiserede mål. 
Eleverne opnår større øvelse og sikkerhed i 
de fire regnearter. 

13 Påskeferie   
14 
15 
16 
17 
18 

Byggeri og håndværk i gamle dage. Klassen bygger med mål. Eleverne 
introduceres for diverse klassiske håndværk 
fra industrialiseringen. 
Klassen skriver log-bog fra byggeperioden. 
Torsdag d. 29. april besøges Ringovnen i 
Nivå. Her vil eleverne lave deres egne 
mursten og afprøve en smeds arbejde i 
gamle dage.  

Eleverne lærer om emnet ved hjælp af 
praktisk arbejde, fortælling samt skriftlig og 
kunstnerisk fremstilling.  
Eleverne udøver deres viden om de 
standardiserede mål i praksis.  

19 
20 
21 
22 
23 

Regning Mål og vægt. Vi leger og eksperimenterer og 
får derved en fornemmelse for begreberne 
mål og vægt. Først opøves den basale 
fornemmelse for disse. Herefter introduceres 
de standardiserede begreber som gram, kilo, 
liter osv. Eleverne udarbejder skriftlige 
opgaver og laver mad efter en opskrift med 
mål og vægt. 

Eleverne opnår forståelse for og viden om 
emnet. Eleverne opnår sikkerhed i emnet 
gennem diverse praktiske og skriftlige 
øvelser. Eleverne opøver fortsat sikkerhed i 
de fire regnearter.  

24 
25 

 

Repetition De to sidste skoleuger har fokus på 
repetition. I den sidste uge, vil der også være 
rengøring og flytning til nyt klasselokale.  

Styrkelse af svage områder inden for 
pensum i dansk og regning.  

26 Sommerferie!   
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