
Årsplan for hovedfag i 4. klasse 

Skoleåret 2017-2018 

Rudolf Steiner-skolen i århus 

uge Indhold Aktivitet Færdigheder og 
kundskaber 

32-36 
 
 
 
 
 
 

Historie Vi skal høre om skabelsen 
og gudesagnene i den 
nordiske mytologi, og vi 
skal skrive, tegne, læse, 
øve stavrim og lære 
runer. 

Vi skal lytte og forbinde 
os med gudernes 
sjælelige egenskaber. Vi 
skal øve os i at skrive 
hurtigere og forme 
bogstaverne smukt samt i 
at få større overblik. 
 

37-41 
 
 
 
 
 
 

Regning               Repetition af tabeller. 
Hovedregning.  
Vi skal lære at regne med 
brøker ud fra helt 
håndgribelige ”emner”, 
før vi bevæger os ind i 
den skriftlige del. 
 

Vi skal lære at forstå, 
hvad tæller og nævner 
repræsenterer i 
brøkregning. 
 

42 EFTERÅRSFERIE 
 
 

  

43-46 
 
 
 
 
 
 

Dansk                   Vi skal øve grammatik, 
blækskrivning, 
sammensat skrift og 
skuespil til basaren.  

Vi skal opnå større 
sikkerhed i forbindelse 
med navneords entals- 
og flertalsformer og 
udsagnsordenes 
bøjninger i tid. 
 

47-50 
 
 
 
 

Regning                Øve tabellerne 10-15, 
hovedregning og 
fortsættelse af 
brøkregning.  

Vi skal opnå større 
sikkerhed i brøkregning, 
og vi skal arbejde med 
skriftlige opgaver.         
 

50-1 
 

JULEFERIE 
 
 

  

2-3 
 
 
 
 
 
 

Historie               Vi skal høre om vikingerne 
og sagnkongerne og i 
den forbindelse både 
skrive, tegne og læse.  

Vi skal lytte og prøve at 
leve os ind i en tid, der 
var helt anderledes end 
vores. Vi skal blive 
dygtige til at tegne de 
slyngede 
vikingeornamenter. 
 



 

Vi har en danskøvetime om ugen, som vi skal bruge til læsning, skrivning, grammatik m.m. 
Vi har også en matematikøvetime om ugen, som primært skal bruges til at opøve 
sikkerhed i de fire regningsarter, og i den forbindelse er der hjemmearbejde til hver uge, 
hvis ikke man bliver færdig i timen. 

Jeg forbeholder mig ret til ændringer i periodeplanen. 

4-6 
 
 
 
 
 

Regning              Tabeller, hovedregning 
og fortsættelse af 
brøkregning.             
Brøkregning. 
 Forberede ”Lilleby”.  

Sikkerhed i tabeller og 
brøkregning.  
Vi skal øve os i køb og 
salg og i at få og give 
rigtigt tilbage, når vi 
handler. 
 

7 VINTERFERIE 
 

  

8-12 
 
 
 
 

Dyrekundskab       Vi skal se og lære om 
forskellige dyr set i forhold 
til mennesket.  

Vi skal lære om de 
enkelte dyrs specielle 
evner i forhold til 
menneskets evner. 
 

13 
 

PÅSKEFERIE   

14-18 
 
 
 
 
 

Geografi               Vi skal beskæftige os med 
vore nære omgivelser, 
Århus by og Danmarks 
geografi, og vi skal tegne 
kort. 
 

Vi skal opnå kendskab til 
de forskellige 
naturlandskaber, til have, 
åer, byer m.m. 

19-22 
 
 
 

Dansk                Repetition af det lærte. 
Gennemgang af 
forholdsord. 
 

Opnå større sikkerhed i 
grammatikken.  

23-25 Repetition            
 

Tilbageblik på det vi har 
lært i 4.klasse.  
 

 
 


