
Årsplan for hovedfag i 3. klasse A og B 
Skoleåret 2019-2020 

Rudolf Steiner skolen i århus 

Uge Indhold Aktivitet Færdigheder og 

kundskaber 

33-35 

 

 

 

 

 

 

Skabelsen 

 

Det gamle testamente 

Male og skrive om 

skabelsesdagene. 

 

Indlevelse i 

skabelsesberetningen. 

36-39 

 

 

 

 

 

 

Hjemstavnslære 

 

Bondens liv 

”Fra korn til brød” 

Høsttur til Hertha. 

Skrive og tegne om 

bondens liv fra gamle 

dage til i dag.  

Forståelse af 

høstprodukternes vej til 

bordet og husdyrenes 

store betydning for 

mennesket. 

40-44 

 

uge  

42 fri 

 

 

 

Dansk 

 

Fortællestof fra ”Det 

gamle testamente” 

Skrive og tegne om 

menneskets udvikling fra 

skabelsen iflg. Det gamle 

testamente. 

Lade eleverne skrive 

egne tekster, som læses 

op. 

Påbegynde den første 

grammatik. 

 

Større skriftlig sikkerhed ift. 

lyd- og almindelig 

stavning, stavelser samt 

læsning.  

Få det første overblik 

over sætningsdannelse. 

45-48 

 

 

 

 

 

 

Regning 

 

 

Formtegning. 

Fokus på den lille tabel 

og 11-13 tabellen. 

Hovedregning samt 

skriftlig regning med i fire 

regnearter. 

Yderligere beherskelse af 

tabeller og de fire 

regnearter, både skriftligt 

og hovedregning.  

49-51 

 

 

 

 

 

 

Dansk 

 

Fortællestof fra ”Det 

gamle testamente” 

Fortsat arbejde med lyd- 

og almindelig stavning 

samt stavelser. 

Selvstændig skrivning, 

tegnsætning og læsning. 

Arbejde med 

ordklasserne med særlig 

fokus på tillægsord. 

 Større sikkerhed i at 

stave, skrive, læse og 

den første grammatik. 

52-1 

 

Juleferie   



 

 

2-5 

 

 

 

 

 

 

 

Regning 

 

Fortællerstof om 

smedens arbejde samt 

naveren. 

Formtegning. 

Fokus på den lille tabel 

og 14-15 tabellen. 

Hovedregning samt 

skriftlig regning med i fire 

regnearter. 

Yderligere beherskelse af 

tabeller og de fire 

regnearter, både skriftligt 

og hovedregning. 

6-10 

 

 

uge 

7 fri 

 

 

 

Dansk 

 

Fortællestof fra ”Det 

gamle testamente” 

 

Fortsat arbejde med lyd- 

og almindelig stavning 

samt stavelser. 

Selvstændig skrivning, 

tegnsætning og læsning. 

Arbejde med 

ordklasserne. 

Præsentation af og 

arbejde med læsebog. 

Større sikkerhed i at 

stave, skrive, læse og 

den første grammatik. 

11-14 

 

 

 

 

 

 

 

Regning 

 

Fortællerstof om 

håndværk: Murer, 

snedker, skrædder m.v.  

Mål og vægt: 

Arbejde os fra gamle 

’kropsmål’ til 

metersystemet.  

Fremstilling af meterstok 

og vægt. 

Kendskab til mål og 

vægt. 

15 

 

Påskeferie   

16-19 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemstavnslære 

 

 

 

Smedning, byggeri, 

karte/spinde uld samt 

filte. 

Besøg i den gamle by. 

Kendskab til de gamle 

håndværksfag samt 

øvning af disse. 

20-24 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk 

 

Fortællestof fra ”Det 

gamle testamente” 

 

Fortsat øvning af det 

tidligere lærte med 

selvstændig læsning og 

grammatik.  

Bedre læse- og 

skrivefærdigheder.  

25-26 

 

 

Repetition Repetition af stoffet fra 

perioderne i 3. klasse. 

Genopfriskning af lært 

stof.  



 


