
Historie: Eleverne kan finde døre som kilder til historiske
spor i byen. De kan gætte på de fundne døres alder og
sætte dem i kronologisk rækkefølge.
Billedkunst: Eleverne kan kigge efter døre i forskellige
farver eller materialer. De kan sortere dørene og tegne
døre.
Matematik: Eleverne kan opmåle døre og lave statistik på
farver, størrelser, former osv.        

AKTIVITET 
I find en dør skal eleverne tage billeder af et antal døre i
byen eller lokalområdet og skrive om de døre, som de
finder. 

Find en dør kan bruges i danskfaget.

Variation find en dør
I dette eksempel arbejder eleverne med skriftlig fremstilling i
faget dansk. Der kan også arbejdes med aktiviteten i andre
fag eller i et tværfagligt forløb. Eksempelvis:
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Skriftlig fremstilling
Beskrivende og kreative tekster
På opdagelse i lokalområdet

FIND EN DØR

Klasse: Fra 3. klasse  
Fag: Dansk
Lokalitet: By, skolens lokalområde
Du skal bruge: Opgaveark til eleverne. Digitale devices med
kamera, fx mobiltelefon / ipad / tablet
Tid: 90-180 min.

http://www.friluftsraadet.dk/laeringskort


Lav opgaveark til eleverne med opgaver til det tema og
fag, der arbejdes med.
Se eksempel på opgaveark til find en dør. 

FORBEREDELSE

arbejde videre med deres beskrivende og berettende
tekster, som de startede op på udendørs 
skrive digte eller mere lyriske tekster om en særlig udvalgt
dør 

INDE - UDE - INDE
INDE (forforståelse) 
I klasselokalet kan eleverne arbejde i dansk eks. med skriftlig
fremstilling, beskrivende og kreative tekster, stavning,
ordklasser, herunder tillægsord, sætningsdannelse, poetisk
sprog og dramatisering.  

UDE (anvende / gøre)
I find en dør anvender eleverne deres viden og færdigheder
om skriftlig fremstilling. 

INDE (efterbearbejde)
Eleverne kan: 

SÅDAN GØR DU
Start med forklare eleverne, hvor langt de må gå for at finde

døre i området. Inddel eleverne i makkerpar og send dem ud

at finde døre. Lad det være op til eleverne selv at bestemme

hvilke døre, som de vil finde og skrive ind på deres opgaveark.

Det kan være døre, der er smukke, finurlige, gamle, nye,

kæmpestore, små, skæve, høje, slidte, malede i særlige farver,

lavet i træ, rå, grimme eller noget helt andet.

Opgaven kan fx være: 

1. Tag et billede af fem døre. 

2. Beskriv dørene, fx farve, materiale, størrelse, form. 

3. Forestil dig og fortæl om det liv, der udspiller sig bag

dørene. Fx hvem bor bag døren? Hvor længe har de boet der?

Hvor mange mennesker bor bag døren? Hvordan lever dem,

der bor bag døren? 

4. Hvad synes du om døren? Fx er den pæn, grim, eller

kedelig?

har viden om genretræk ved enkle fortællende og
informerende tekster
har viden om beskrivende og berettende
fremstillingsformer
kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL
Der kan arbejdes med nedenstående mål inden for
danskfagets kompetenceområde: Fremstilling. 
Eleverne: 
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