
Årsplan for hovedfag i 2. klasse A 

Skoleåret 2018-2019 

Rudolf Steiner-skolen i århus 

Uge Indhold Aktivitet Færdigheder og 

kundskaber 

32-36 

 

 

 

 

 

 

Dansk 

Indlæring af små 
bogstaver 

Øve bogstavformer i 
hæfte. 
Øve skriveretning og 
opøve sikkerhed i, 
hvordan bogstaverne 
vender. 

Større motorisk og 
forståelsesmæssig 
sikkerhed i både store og 
små bogstaver. 

37-40 

 

 

 

 

 

 

 

Regning 

Udvidelse af 
talmængden samt 
formtegning 

Øve skrivning af tal, så de 
vender rigtigt samt øve 
skriveretning. 
Hovedregning og skriftlig 
regning. 
I formtegning øves 
spejling. 

Større motorisk sikkerhed 
og forståelse af 
talmængder. 
Større sikkerhed i de fire 
regnearter. 
Tabeller: 1-6 

41-44 

 

uge  

42 fri 

 

 

Hjemstavnslære 

Oplevelse af planter og 
dyr. 

Fortællinger om planter 
og dyr samt vandring i 
skov og ved hav. 
Modellering. 

Øge elevernes respekt 
og forståelse af naturen 
gennem iagttagelse. 

45-48 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk 

Fortsætte øvning af 
bogstaver samt begynde 
at arbejde med rim. 
I grammatik: Øve gøre- 
og navneord. 

Fortsættelse af 
påbegyndte øvefelter 
samt lave remser og rim. 
Finde og skrive gøre- og 
navneord. 

Sikkerhed i 
bogstavformer. 
Fokusere på ords 
endelser v.h.a. rim. 
Øge forståelse af gøre- 
og navneord. 
 

49-51 

 

 

 

 

Sct. Nikolaus legenden 

Lære børnene om Sct. 
Nikolaus’ liv. 

Fortælle, tegne og skrive 
om Sct. Nikolaus. 

Øge kendskabet til vores 
Juletradition. 

52-1 

 

JULEFERIE   

2-4 

 

 

 

 

 

Regning 

Fortsættelse af de 
tidligere regneperioder. 

Øve hovedregning, 
tabeller og skriftlig 
regning. 

Større sikkerhed i og 
forståelse af talmængder 
samt regnearter. 
Tabeller; 1-7 



  

Ret til ændringer forbeholdes. 

5-9 

 

 

uge 

7 fri 

 

 

 

 

Dansk 

Fortsættelse af de to 
første perioder. 
Indføring af tillægsord. 
Begyndende selvstændig 
historie skrivning. 

Fortsættelse af 
påbegyndte øvefelter. 
Øve og lytte sig frem til 
ords stavemåde. 
Finde tillægsord og deres 
tilhørsforhold. 
Skrive små historier. 

Begyndende skrivning af 
ord, sætninger, vers og 
historier. 

10-13 

 

 

 

 

Den hellige Frans af Assisi 

Høre om hans liv og 
levned. 

Fortælle, tegne og skrive 
om Frans. 
Lave spil. 

Lære om hans liv og 
levned. 

15-18 

 

 

uge 

16 fri 

 

 

Hjemstavnslære 
Såtur. 

Tale om bonden og årets 
gang på landet. Lære 
kalender. 
Skrive og tegne. 

Forståelse af årets gang 
og de aktiviteter, der 
hører til de forskellige 
årstider på 
bondegården. 

19-22 

 

 

 

 

 

 

Regning 

Fortsættelse af de 
tidligere regneperioder. 
Uret. 

Øve hovedregning, 
tabeller og skriftlig 
regning. 
Lære om urskiven og 
dagens gang. 

Større sikkerhed i og 
forståelse af talmængder 
samt regnearter. 
Tabeller; 1-8 

23-24 

 

 

 

 

 

Dansk 

Fortsættelse af tidligere 
perioder. 
Læse og skrive. 

Fortsat øvning. Lyst og glæde ved 
skriftlig udfoldelse. 

25-26 

 

 

 

Repetition Repetere. Genoplevelse af årets 
perioder. 


