
Årsplan for hovedfag i 3. a. og b. klasse 

Skoleåret 2017-2018 

Rudolf Steiner-skolen i århus 

uge Indhold Aktivitet Færdigheder og 
kundskaber 

32-36 
 
 
 
 
 
 

Hjemstavnslære 
 
Fortællestof: 
Bondens liv i gamle dage 

Høsttur til Hertha 
Fremstilling af plejl 
Forarbejde korn og 
fremstille brød. 
Tegne og skrive om 
bondens liv i høsten. 
Synge fra 
skolesangbogen. 
 

Forståelse for bondens liv 
i gamle dage. Lære om 
korn og fødevarer. 
Fortsat fokus på læse- og 
skrivefærdigheder. 
 

37-41 
 
 
 
 
 
 

Dansk 
 
Fortællestof: 
Det gamle testamente 

Male skabelsesdagene. 
Skrive om 
skabelsesdagene. 
Arbejde med ordklasser: 
Navneord, tillægsord, 
udsagnsord 
Læse fælles i mindre fora. 
 

Indlevelse i 
skabelsesberetningen. 
Begyndende kendskab til 
de 3 ordklasser og deres 
betydning for sproget. 

42  EFTERÅRSFERIE 
 

  

43-48 
 
 
 
 
 
 

Regning 
 
Fortællestof: 
Bondens liv i gamle dage 

Formtegning 
Fortsat fokus på tabeller  
6 -12 
Skriftlig regning. Fokus på 
division og gange. 
Øve konen med æggene 

til basaren 
 

Sikkerhed i tabellerne. 
Øve opstilling og skriftlig 
regning. Øve udregning 
af større tal.  
 

49-51 
 
 
 
 
 
 

Dansk 
 
Fortællestof: 
Det gamle testamente 

Arbejde i fælles læsebog. 
Arbejde videre med 
ordklasser. 
Arbejde skriftligt og 
kunstnerisk med 
skabelsesberetningen. 
Øve konen med æggene 

til basaren 
 

Indlevelse i 
skabelsesberetningen. 
Begyndende kendskab til 
de 3 ordklasser og deres 
betydning for sproget. 

52-1 JULEFERIE   

2-4 
 
 
 

Regning 
 
Fortællestof: 
Det gamle testamente 

Mål. 
Opmåling af 
omgivelserne ud fra favn, 
tomme og alen. 

Få kendskab til afstande. 
Opleve vigtigheden af at 
have en fælles 
måleenhed. 



 

Vi forbeholder os ret til ændringer i løbet af året. 

Vi har planlagt flere ture ud af huset. Blandt andet vaskedag på Kvindemuseet, uld og 
skinforarbejdning og fremstilling af snittekniv. Det glæder vi os meget til, men har ikke 
fastlagte datoer endnu. 

 
 
 
 

Herefter indføres 
standardmålene, som vi 
regner med. 
Lave meterstok. 

5-9 
 
 
7 fri 

Dansk: 
Fortællestof: 
Bondes liv  

Fortsat arbejde i vores 
fælles læsebog. Fælles 
og individuel læsning. 
Udarbejdelse af små 
tekster. Øve stavning.  
Skriftligt og kunstnerisk 
arbejde om bondens liv. 
 

Styrke læseevnen. 
Opøve grammatisk 
kompetence med 
henblik på tegnsætning 
og ordklasser. 

10-12 
 
 
 
 
 
 

Regning 
 
Fortællestof: 
Det gamle testamente 

Vægt. 
Lave vægte og veje 
forskellige genstande. 
Herefter indføres 
standardmålene, som vi 
regner med. 

Kendskab til vægt og 
måleenheder. Opleve 
vigtigheden af at have 
en fælles måleenhed. 

13 PÅSKEFERIE 
 

  

14-18 
 
 
 
 

Hjemstavnslære 
 
Fortællestof: 
Bondens liv i gamle dage 

Smedning. 
Byggeri. 
Forarbejdning af uld. 
 

Kendskab til gamle 
håndværksfag. Øve 
praktisk håndelag. 

19-22 
 
 
 
 
 
 
 

Dansk 
 
Fortællestof: 
Det gamle testamente 

Fortsat arbejde i vores 
fælles læsebog. Fælles 
og individuel læsning. 
Udarbejdelse af små 
tekster. Øve stavning.  
Skriftligt og kunstnerisk 
arbejde om det gamle 
testamente. 
 

Styrkelse af årets 
danskfaglige temaer. 

23-25 
 
 
 
 

Repetition og afslutning  Genoplevelse af de 
perioder, der er 
gennemgået i løbet af 
året. 

 
 

Sommerferie   


