
Årsplan for hovedfag i 3. klasse A og B 

Skoleåret 2018-2019 

Rudolf Steiner-skolen i århus 

Uge Indhold Aktivitet Færdigheder og 

kundskaber 
33-37 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hjemstavnslære 

Fortællestof: 
Bondens liv i gamle dage 

"Fra korn til brød" 
Høsttur til Hertha, besøg 
på Skovmøllen, 
forarbejde kornet, lave 
smør m.v. 
Skrive og tegne om 
bondens liv i gamle 
dage. 

Forståelse af livet på 
landet i gamle dage, 
kendskab til kornsorterne, 
samt forståelse af 
planter, dyr og 
menneskers 
afhængighed af 
hinanden. 

38-43 

 

uge  

42 fri 

 

 

 
 

 

 

Dansk 
Fortællestof: 
Historier fra: Det gamle 
testamente 

Male skabelsesdagene, 
skrive om 
skabelsesdagene, 
samtidig med, at der 
arbejdes med 
lydering/stavning, 
læsning af egne tekster 
og andre enkle tekster, 
samt fortsættelse af 
arbejdet fra 2. klasse med 
hovedordklasserne. 

Indlevelse i 
skabelsesberetningen, 
større sikkerhed i 
skrivning, lydering, 
stavning, læsning og den 
begyndende grammatik. 

44-47 

 

 
 

 

 

 

Regning 

Fortællestof: 
Hyrdens liv i gamle dage 

Formtegning, fortsat fokus 
på øvning af den lille 
tabel, 11 - 12 tabellen, 
hovedregning, samt 
skriftlig regning med de 
fire regnearter. 

Yderligere beherskelse af 
de fire regnearter, både 
hovedregning og skriftlig 
regning. 

48-51 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dansk 

Fortællestof: 
Historier fra: Det gamle 
testamente 

Fortsat arbejde med 
lydering, stavning, 
skrivning i fællesskab, 
selvstændig skrivning, 
samt læsning af det 
skrevne. Herudover får 
eleverne deres læsebog, 
hvor der læses kendte og 
ukendte tekster. 
Færdiggørelse julekrybbe, 
De hellige tre konger 
laves i bivoks. 

Større sikkerhed i at 
stave, skrive, læse og 
den første grammatik. 



2-5 

 

 

 

 

 
 

Regning 

Fortællestof: 
Smedens 
arbejde/naveren 

Formtegning, fortsat fokus 
på øvning af den lille 
tabel,  11 - 14 tabellen, 
hovedregning, samt 
skriftlig regning med de 
fire regnearter. 

Yderligere beherskelse af 
de fire regnearter, både 
hovedregning og skriftlig 
regning. 

6-10 

 

uge 

7 fri 

 

 

 
 

Dansk 

Fortællestof: 
Historier fra: Det gamle 
testamente 

Fortsat arbejde med 
lydering, stavning, 
skrivning i fællesskab, 
selvstændig skrivning, 
samt læsning af det 
skrevne og sværere 
tekster fra elevernes egen 
læsebog. 

Større sikkerhed i at 
stave, skrive, læse og 
også i den første 
grammatik. 

11-15 

 

 

uge 

16 fri 

 

 

 
 

Regning 

Fortællestof: 
De gamle håndværk, 
murer, snedker, skrædder 
m.v. 

Mål og vægt: 
Arbejde med de gamle 
mål inden metersystemet 
introduceres. 
Fremstilling af meterstok 
og vægt. 

Kendskab til vægt og 
mål. 

17-21 

 

 

 

 

 
 

Hjemstavnslære 

 

 

Smedning, byggeri, 
karte/spinde uld samt 
filte. 
Besøg i Den gamle by. 

Kendskab til de gamle 
håndværksfag samt 
øvning af disse.  

22-23 

 

 

 

 

 

 
 

Dansk 

Fortællestof: 
Historier fra: Det gamle 
testamente 

Yderligere øvning af det 
danske sprog: skrivning i 
fælleskab og 
selvstændigt, læsning og 
grammatik. 

Bedre læse- og 
skrivefærdigheder. 

24-26 

 

 
 

Repetition Repetition af stoffet fra 
perioderne i 3. klasse. 

Stadfæstelse af det 
gennemgåede stof. 

 

 


