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Der tages forbehold for ændringer 

 
 

Uge Indhold Aktivitet Færdigheder og kundskaber 
//Konkrete læringsmål 

 
33 - 37 

 
 

Regning og frihåndsgeometri 
 
Fortællestof: myter fra det gamle Indien. 

Repetition fra 4.klasse med de fire 
regnearter, hovedregning og brøkregning.  
Introduktion til geometriens verden og 
begreber. Tegne geometriske former og 
komme ind i den geometriske verdens 
grundformer. 

Opnå kendskab til de grundlæggende 
geometriske grundformer og begreber 
med særlig vægt på cirklen.  Kunne tegne 
og kende grundformerne i frihånd. Opnå 
større sikkerhed i hovedregning og de fire 
regnearter. Større tryghed i division. 

 
35 

Lejrskole til Esbjerg og Ribe 
 
 
 

Togtur til Esbjerg. Besøg i svømmehallen og 
fiskerimuseet, samt “de hvide mænd”. Tur 
til Ribes vikingecenter, Vadehavet og 
Møndø, samt tur rundt i det gamle Ribe, 
hvor vi bl.a. så stormflodssøjlen. 

Erfaring med at være tæt sammen som 
klasse, øve og udvikle  sociale færdigheder 
gennem 5 dage. Få erfaring og kendskab til 
Vadehavet. Være med til rollespil i 
Vikingecenteret og opleve hvordan det var 
at være træl.  

 
38 - 43 

 
Dansk/historie 
Den Indiske, Persiske og Ægyptiske 
kulturperiode. 
 

Dansk Periode med udgangspunkt i de 
gamle kulturperioder fra Indien, Persien og 
Ægypten. Skabelsesmyter og gamle 
fortællinger, mundtlige og skriftlige 
genfortællinger. Kunstnerisk arbejde 
gennem skrift, tegning og maling.  Besøg 
På Glyptoteket. 
 

Styrket skriftlig og mundtlig 
formuleringsevne. Kendskab til vores 
fælles kultur og historie, som et grundlag 
for at forstå nutiden og menneskets 
udvikling. Styrkelse af stavning og 
skriveregler. 

 
42 

 
 

Efterårsferie   
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42 Efterårsferie   
 

44-45 
 

 
Dansk grammatik og læseløft 

Vi læser hver dag,  laver boganmeldelse. 
Ved siden af  arbejder vi  med dansk 
grammatik, ordklasser, tider og 
tegnsætning.  Skriftlig opgave om fugle 
med mundtlig fremlæggelse. 

Større læsehastighed og ordforståelse. 
Bedre kendskab til det danske sprogs 
opbygning. staveregler og tegnsætning. 
Større kendskab til fugle og fuglenes 
verden. Øve mundtlig fremlæggelse. 

 
46-49 

 
 

 
Dansk med udgangspunkt i Botanik 

Vi arbejder med udviklingsvejen fra lavere 
planter til fuldendte blomsterplanter, fra de 
mindste svampe,alger,  mos og bregner, og 
videre til andre planter og  blomster. Kigger 
på biodiversiteten i vores natur ud fra 
botanikken. Skriver, tegner og maler. 
Sammenhæng med insektverdenen. 
Skriftlig opgave om en plante. Tur til 
botanisk have. 

Kendskab til planternes opbygning, 
vækstbetingelser, forekomster og forhold 
til mennesker og dyr, biodiversiteten. 
Opleve naturens verden ud fra planterne 
og opnå interesse  og kærlighed til den 
natur vi er omgivet af. 

 
50 - 52 

Regning Praktisk regning med mål, vægt, volumen, 
flade og tid.  Videre arbejde med 
brøkregning regler, multiplikation og 
division med brøker. øves gennem 
individuelle opgaver og gruppearbejde. 

Kendskab til matematisk sammenhæng 
med vores daglige liv. Større sikkerhed og 
frihed og forståelse ved praktisk regning 
og brøkregning.  

 
52-1 

 
Juleferie 

  

 
1 - 6 

 
 
 

 
Dansk med udgangspunkt i den græske 
historie, afsluttes med skuespil. 

Det gamle Grækenland gennem de  græske 
guder, myter og sagn, samt historiske 
højdepunkter i den klassiske tid frem til 
Alexander den Store. Samfundsdannelse, 
kunst og videnskab. 

Kendskab til antikkens Grækenland, vores 
fælles historie og den første form for 
demokrati, som grundlag for at forstå 
nutiden og menneskets udvikling.  
Større erfaring i selvstændig skrift og 
stavning. 
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Eleverne øver skrivning og illustrerer med 
tilhørende tegninger. Kunstnerisk arbejde 
gennem recitation, sang, skrivning , tegning 
og maling.  
Skuespil  med “Odyssevs hævn” 

 
 
Gennem skuespil arbejdes med at finde sin 
plads i fællesskabet, at yde hvad der 
kræves, for at det fælles projekt kan lykkes.  
Styrke evnen til at bevæge sig igennem en 
kreativ proces. Styrke koordination og 
samarbejdsevne. 

 
 

 
 
 

   
 

    
 
7 

 
Vinterferie 
 

  

 
8 - 10 

 
 

 
Regning 

Overgang til decimalbrøk, samtidig som vi 
også øver og repeterer alt det tidligere 
lærte. 

Kendskab til  decimalbrøk og 
sammenhængen mellem brøk og 
decimaltal. Yderligere sikkerhed 
Begyndende kendskab til Pythagoras 
læresætning. Yderligere sikkerhed i de 
mest almindelige regnearter. 

 
11 - 12 

 
Dansk grammatik og læseløft 
 
 
 

Vi læser hver dag i selvvalgt bog, derefter 
boganmeldelse. Repeterer grammatik og 
øver tegnsætning. 
Selvstændig opgave om et insekt med 
mundtlig fremlæggelse. 

Styrkede læsefærdigheder og tempo. 
Større sikkerhed i dansk grammatik, 
stavning og tegnsætning. 
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Større viden om insektverdenen og dens 
betydning for naturen. Øvelse i mundtlig 
fremlæggelse. 

 
13 

 
Påskeferie 

  

 
14 - 17 

 
 

 
Dansk/ geografi, de nordiske lande: Norge, 
Sverige, Finland,Island og Færøerne. 

Med udgangspunkt i en naturgeografisk 
forståelse arbejder vi med de enkelte 
nordiske lande gennem læsning, skrivning 
og kunstnerisk arbejde..  
Menneskets forhold til naturen. 
Gruppearbejde og fælles arbejde. 

Kendskab til vores fælles lande mod nord. 
Forståelse og kendskab til forskelle 
betinget af naturgeografiske forhold. 
Øve mundtlig og skriftlig fremlæggelse i 
grupper. 

 
18 - 19 

Botanik og træer 
 

Vi kigger på træer, deres forskelligheder, 
vækstbetingelser og forhold. Ture i naturen 
eller  botanisk have. 

Kendskab og viden til vores natur, træer i 
særdeleshed og hvilken rolle de spiller i 
biodiversiteten.  

 
20 - 22 

Regning 
 
 
 

Vi repeterer og viderefører hvad vi har 
gennemgået gennem hele året af regning 
med tyngden på praktisk regning, 
købmandsregning og division. Introduktion 
af procentregning. 

Sikkerhed i alle fire regnearter,  praktisk 
regning, division og købmandsregning. 
Kendskab til procentregning. 

 
23 - 25 

 
 

Dansk 
 

 
Vi skriver noveller og små historier med 
særlig opmærksomhed på stavning og 
tegnsætning og  vi læser op for hinanden. 
Grammatiske øvelser og analyse. 
Evaluering af året. 
 

 
Erfaring med at skrive selv ud fra små 
oplæg. Øge tilliden til egen kunnen, både i 
det fortællende og i det grammatiske. 
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