
Årsplan for hovedfag i 5. B 
Skoleåret 2020-2021 

Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus 

Uge Indhold Aktivitet Færdigheder og 
kundskaber 

Evaluering 

33-
35 
 
 
 
 
 
 

Regning Repetition af 
brøkregning og 
introduktion til 
decimal-brøker, 
omskrivning af 
brøker til decimal-
brøk, runde tal op. 
Fortsat øvning af 
tabeller især den 
store tabel. 

Kendskab til 
decimal-
brøk.Udvidelse af 
færdighederne af 
den tidligere 
indlærte regning, 
også brøkregning, 

 

36-
38 
 
 
 
 
 

Dansk Afslutte 
vikingetema, 
lejrskole, læse, 
skriftlige genfor-
tællinger med 
fokus på stavning 
og tegnsætning. 

Yderligere 
forbedring af skrive 
og 
læsefærdigheder. 

 

39-
41 
 
uge  
42 fri 
 
 

Historie Skabelsesberetnin
ger/fortællinger fra 
Det gamle Indien 
og Det gamle 
Persien, samt skrive 
og tegne herfra. 

Kendskab til disse to 
gamle 
kulturperioder. 

 

43-
46 
 
 
 
 
 
 

Plantekundskab Plantens udvikling 
fra de lavere 
planter til de 
højere, 
begyndende med 
mos og lav. Tegne 
og skrive om 
planterne. 

Kendskab til 
planterne og til 
samspillet med 
mennesket. 

 

47-
50 
 
 
 
 
 
 

Dansk Fortsat forbedring 
af 
skrivefærdigheder 
med staveord og 
tegnsætning. Det 
overordnede tema 
er et arbejde med 
Det gamle 
Ægypten. 

Forbedring af skrive- 
og 
formuleringsevner. 

 



51-3 
 
 
 
 
 
 

Regning Fortsat arbejde 
med de tidligere 
indlærte områder, 
samt fortsættelse 
af mål, vægt fra 3. 
klasse og nu også 
rumfang. 
Fortsat øvning af 
tabeller især den 
store tabel. 

Fortsat forbedring af 
regnefærdigheder. 

 

4-8 
 
 
uge 
7 fri 
 
 

Geografi Gennemgang af 
de nordiske lande: 
Norge, Sverige, 
Island og Finland, 
samt repetition af 
Danmark. 

Kendskab til De 
nordiske lande samt 
forståelse af de 
forskelle, som er 
betinget af 
naturgeografiske 
forhold. 

 

9-11 
 
 
 
 

Historie Det antikke 
Grækenland 
gennem myter og 
sagn, historiske 
højdepunkter i den 
klassiske tid, 
samfundsdannelse
, kunst og 
videnskab. 

Kendskab til vores 
fælles 
kulturbaggrund, som 
grundlag for en 
forståelse af vores 
tid. 

 

12 
 

Skuespil/historie    

14-
18 
 
 
 
 
 
 

Regning Repetition af 
indlært regning,  
Frihånds-geometri 
og et en-kelt 
kendskab til 
Pytagoras. Fortsat 
øvning af tabeller 
især den store 
tabel.  

Udvidelse af 
regnefærdigheder. 

 

19-
23 
 
 
 
 
 

Dansk Fortsættelse med 
forbedring af 
læse- og 
skrivefærdig-
heder, 
bogfremlæg-
gelser, samt gram-
matik. 

Stadig forbedring af 
læse og 
skrivefærdigheder. 

 

24-
25 
 
 

Repetition Gennemgang af 
årets perioder. 

Fæstnelse af det 
gennemgåede stof 
som grundlag for 
næste års 

 



 
 

undervisning. 

     
 

 


