
 
Årsplan for hovedfag i 3. klasse – Dea Fabrin 

Skoleåret 2019-20 
Rudolf Steinerskolen i København // Waldorf skolen i København 

Der tages forbehold for ændringer 
 
 

Uge Indhold Aktivitet Færdigheder og kundskaber 
//Konkrete læringsmål 

 
33,34 

 
 

 
Hjemstavnslære med havebrug og 
formtegning 

 
Høst af grøntsagshave og madlavning 
Eleverne høster de afgrøder de såede i 
foråret. Eleverne tilbereder mad og spiser 
denne. Eleverne beskriver processen i form 
af  logbog og tegning 
Formtegning med fokus på former der 
understøtter den sammenhængende skrift. 

 
Eleverne tilegner sig viden om og erfaring i 
arbejdet med at så, passe og høste 
afgrøder samt tilberede disse. Eleverne 
bearbejder emnet via genfortælling og 
refleksion og samtale. Eleverne øver 
skriftlig og kunstnerisk fremstilling via 
logbogen.  Eleverne øver via formtegning, 
deres koncentration og logik og øver sig i 
former, der understøtter den 
sammenhængende skrift. 

 
35,36 

 
Dansk 
 
 

 
Skabelsesberetningen fra Det gamle 
Testamente (Gt) 
Fortælling, genfortælling, maling, skrivning 
og tegning. i perioden lægges 
hovedvægten på fortællingen og på 
maling. Skabelsens 6 dage males. den 7. 
hviledag males ikke, men huskes. 
Malerierne udstilles i klassen.  
Eleverne læser desuden 10 min. hver dag 

 
Eleverne opnår viden om og forståelse for 
fortællinger fra Det Gamle Testamente. 
Eleverne bearbejder disse ved maleri. 
Eleverne øver genfortælling, refleksion 
over emnet, skriftlig og, kunstnerisk 
fremstilling samt læsning. 

 
37-39 

 
Dansk og ture 
 

 
Fortælling fra GT. 

 
Eleverne opnår viden om og forståelse for 
fortællinger fra Det Gamle Testamente. 
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Der tages forbehold for ændringer 
 
 

Genfortælling og bearbejdning via tekst og 
tegning i et periodehæfte. 
Eleverne læser desuden 10 min. hver dag 
Tur til DR-koncertsal for at se forestillingen 
“Sigurds Danmarkshistorie” På tur  til det 
lokale bibliotek og i teateret for at se 
forestillingen “Min mormors gebis” Rimene 
læses i klassen  inden turen. 

Eleverne bearbejder disse i et 
hovedfagshæfte. Eleverne øver 
genfortælling, refleksion over emnet, 
skriftlig og kunstnerisk fremstilling samt 
læsning. 
 

 
40, 41 

 
 

 
Regning 

Arbejde med begrebet tid. Hvordan tog 
man tid i gamle dage og hvorfor er 
tidsbegrebet vigtigt for mennesket? Vi 
samtaler, reflekterer, afprøver vores 
tidsfornemmelse via diverse kropslige 
øvelser. Eleverne fremstiller emnet ved 
skrift, tegning og diverse regneøvelser. 
Herudover er fokus på 
Tabeller og repetition af stof  fra 2. kl. 
Herunder digitalur. 
Fortælling: GT 

Eleverne opnår forståelse for og viden om 
tidsbegrebet i et historisk perspektiv. 
Eleverne oplever, via øvelser deres egen 
tidsfornemmelse. Eleverne repeterer og 
bygger ovenpå almene matematiske 
færdigheder fra 2. klasses pensum, 
herunder digitalur og og øvelser i 
multiplikationstabellen. 
Eleverne opnår færdigheder og sikkerhed i 
alderssvarende matematikopgaver. 

42 Efterårsferie   
 

43-45 
 

 
Regning 

 
Regnemetoder, tabeller 
Fortælling: GT 

 
Eleverne opnår færdigheder og sikkerhed i 
alderssvarende matematikopgaver. 
Eleverne introduceres for og øver sig i 
gængse regnemetoder. 

 
46-48 

 

 
Dansk 

 
Introduktion til og øvelser i 
sammenhængende skrift. Fortælling fra GT, 

 
Eleverne introduceres for og øver sig i 
sammenhængende skrift 
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Der tages forbehold for ændringer 
 genfortælling og bearbejdning via skrivning 

og tegning. 
.Eleverne opnår viden om og forståelse for 
fortællinger fra Det Gamle Testamente. 
Eleverne bearbejder disse i et 
hovedfagshæfte. Eleverne øver 
genfortælling, refleksion over emnet, 
skriftlig og kunstnerisk fremstilling samt 
læsning. 
 
 

 
49-51 

 
Hjemstavnslære/Dansk og tur 

 
Jul på landet, i gamle dage..Hovedfokus på 
traditioner og tro. Herudover juleklip og tur 
til lokation med relevans til emnet. 
 
 

 
Eleverne opnår viden og forståelse for 
emnet.. Eleverne bearbejder stoffet ved 
genfortælling, samtale og skriftlig og 
kunstnerisk fremstilling. 

 
52-1 

 
Juleferie 

  

 
2,3 

 
 
 

 
Dansk 

 
Livet i gamle dage. Hovedfokus på 
boformer og levevilkår samt arbejdet på 
landet. .Endvidere fokus på skrivning med 
sammenhængende skrift og læsning. 

 
Eleverne opnår viden og forståelse for 
emnet. Stoffet bearbejdes ved 
genfortælling, refleksion over emnet og i 
skriftlig og kunstnerisk fremstilling. 
Eleverne opnår større sikkerhed i den 
sammenhængende skrift samt læsning. 

 
4-6 

 
 

 
Regning 

 
Mål med kroppen. Eleverne introduceres 
for og eksperimenter med “naturlige mål”. 
For  

 
Eleverne opnår viden, forståelse for og 
beherskelse af emnet. 
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Der tages forbehold for ændringer 
  

senere, at omsætte disse til de gamle 
standardiserede mål som fod, alen, tomme 
mv. 
Samt gentagne øvelse i de 4 regnearter. 
 
Fortælling: GT. 

Eleverne opnår større øvelse og sikkerhed i 
de fire regnearter 

 
7 

 
Vinterferie 
 

  

 
8-11 

 
 

 
Skuespil fra Det Gamle Testamente 

 
Skuespil fra det gamle testamente 
Klassen læser “Alle vi børn i bulderby” 
Desuden fokus på stavning og 
sammenhængende skrift.. 

 
Eleverne bearbejder stoffet ved at spille 
teater. herved opnås øvelse i mundtlig 
fremstilling, samarbejde og øvelse i 
kropslig og kunstnerisk udtryksform. 
Eleverne opnår viden om og forståelse for 
fortællinger fra Det Gamle Testamente. 
Eleverne øver læsning både selvstændigt 
og i klassefællesskabet. Eleverne taler om 
svære ord og begreber, tekstens betydning 
og øver sig i højtlæsning. Eleverne opnår 
større sikkerhed i den sammenhængende 
skrift. 

 
12-14 

 
Regning 
 
 
 

 
Eleverne introduceres for og arbejder med 
standardiserede mål. Dette gøres via 
fortælling, diverse eksperimenter, øvelser 
og skriftlige opgaver. 

 
Eleverne opnår viden, forståelse for og 
beherskelse af de standardiserede mål.  
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Der tages forbehold for ændringer 
Herudover fortsættes arbejdet med diverse 
skriftlige regneøvelser i de fire regnearter. 

Eleverne opnår større øvelse og sikkerhed i 
de fire regnearter. 

 
15 

 
Påskeferie 

  

 
16-20 

 
 

 
Byggeri og håndværk i gamle dage 

 
Klassen bygger med mål. Eleverne 
introduceres for diverse klassiske 
håndværk fra før industrialiseringen. 
 
Klassen skriver logbog  fra byggeriet. 

 
Eleverne lærer om emnet både ved hjælp 
af praktisk arbejde, fortælling samt skriftlig 
og kunstnerisk fremstilling. 
 
Eleverne udøver deres viden om de 
standardiserede mål i praksis. 

 
21 

 
Formtegning og tur 

 
Vi arbejder med former der understøtter de 
former eleverne introduceres for i 4. kl. 
Vi tager på tur til relevant sted, der viser 
gamle håndværksfag.  
 

 
Eleverne opnår sikkerhed i formgivning, 
koncentration,styrker deres logiske 
tænkning og finmotorik. 
Elevernes viden om håndværksfag i gamle 
dage, understøttes og uddybes via relevant 
tur. 

 
22-24 

 
Regning 
 
 
 

 
Mål og Vægt. Vi leger eksperimenterer og 
får herved en fornemmelse af  begreberne. 
Først opøves den basale fornemmelse for 
disse. Herefter introduceres de 
standardiserede begreber som gram, kilo, 
liter og deciliter. Eleverne udarbejder 
skriftlige opgaver med  og laver mad efter 
opskrift med mål og vægt.. 

 
Eleverne introduceres for og opnår 
forståelse for og viden om emnet. 
Eleverne opnår sikkerhed i emnet gennem 
diverse praktiske og skriftlige øvelser. 
Eleverne opnår større øvelse og sikkerhed i 
de fire regnearter 
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Der tages forbehold for ændringer 
Herudover fortsættes arbejdet med diverse 
skriftlige regneøvelser i de fire regnearter. 

 
25, 26 

 
 

 
Repetition og tur 

 
Vi samler op hvor der er behov.  
Vi tager på en hyggetur ud i det blå. 

 
Eleverne evaluerer og samler op på årets 
færdigheder. Vi øver hvor der er behov. 
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