
Årsplan for hovedfag i 1. klasse 
Skoleåret 2020-2021 

Rudolf Steiner skolen i Aarhus 

uge Indhold Aktivitet Færdigheder og 
kundskaber 

Evaluering 

33-34 
 

Formtegning 
 

Arbejde med 
grundformerne. 
Tegne formerne i 
luften, på gulvet og 
i hæftet.   

Motorisk 
bevidsthed, form-
kundskab og 
koncentration.  

Evaluering finder 
sted løbende i 
form af 
betragtning af 
den enkelte 
elevs deltagelse i 
undervisningen 
samt deres 
afleverede 
periodehæfter. 
 
Efter hver 
periode 
evalueres det 
nåede, og 
undervisningen 
tilpasses, hvor 
det er 
nødvendigt. 

35-38 
 
 
 
 
 
 

Dansk Påbegyndelse af 
bogstavindlæring 
med udgangspunkt 
i konsonanterne. 

Lyd- og 
bogstavkendskab.  

39-43 
U40 
Michaelsf
est 
uge  
42 fri 
 
 
 

Regning Tallene: 
Romertallene fra 1-
20. Arbejde med 
enheden, 
dualiteten, 
treheden osv. 
Tabeløvelser, rytmer, 
lege, tælle. 
Hovedregning med 
f.eks. kastanjer, 
fingre, hænder, 
fødder og børn. 
Skrive romertallene 
med tilhørende 
former.  

Kendskab til 
tallene og deres 
mængde. 

44-47 
 
 
 
 
 

Hjemstavnslær
e 

Arbejde med 
kendskab til naturen 
og de elementer, 
som knytter sig til 
denne. 
Eventyr, tegninger, 
ture. I naturen, 
samtaler om 
iagttagelser af 
naturen.  

Forståelse og 
fornemmelse for 
naturen og dens 
gådefuldhed.  

48-51 
 
Basar 48 
 
 

Dansk 
Vokaler 

Bogstavs-indlæring 
med hovedvægt 
på vokalerne.  
Lytte og lære 
lydene af 

Lyd og bogstav 
kendskab.  



 
 

bogstaverne, her 
med særlig 
opmærksomhed på 
advents og 
juletiden. 
 

52-1 
 
 
 
 
 
 

Juleferie   

2-5 
 
 
 
 
 
 
 

Regning Med udgangspunkt 
i tallene 1-20 
fortsætter vi med 
hovedregning, og 
de fire regnearter 
introduceres. 
Begyndende skriftlig 
regning.  

Kendskab til 
tallene og deres 
mængde samt de 
fire regnearter.  

6 
 
 
uge 
7 
Vinterferi
e 
 
 
 

Formtegning Fortsættelse af 
formtegningsperiod
en. Tegne former i 
luften, på gulvet og 
i hæftet.  

Motorisk-
bevidsthed og 
formkundskab.  

8-11 
 
 

Dansk Forsat 
bogstavindlæring 
med hovedvægt 
på de resterende 
konsonanter.  

Lyd og bogstav 
kendskab. 
 

12 
Påskeakti
viteter 
 
Uge 13  
påskeferi
e 
 

   

14-17 
 
 
 
 

Hjemstavnslær
e 
 

Arbejde med 
kendskab til naturen 
og de elementer, 
som knytter sig til 
denne. 

Forståelse og 
fornemmelse for 
naturen og dens 
gådefuldhed. 
 



 

 
 
 

Fokus på foråret og 
biernes liv gennem 
fortællingen om 
‘Lille Solstrålebi’.  

18-21 
 
 
 
 
 
 
 

Regning Arbejde med 
tallene fra 1-100 
gennem 
tabeløvelser og 
lege, hovedregning 
og øvelser i hæftet 
med de fire 
regnearter.  

Kendskab til 
tallene op til 100 
og de fire 
regnearter.  

 

22-26 
 
 

Dansk og 
skuespil 

Lære vers og sange, 
indøve skuespil, 
tegne og skrive.  

Lære at kunne stå 
frem på en scene 
som en samlet 
gruppe, tale højt 
og tydeligt, synge 
mv.  

 


