
Årsplan for hovedfag i 6. klasse A 

Skoleåret 2017-2018 

Rudolf Steiner skolen i århus 

uge Indhold Aktivitet Færdigheder og 
kundskaber 

33-35 
 
 
 
 
 
 
 

Roms historie MM 
Fra sagntid og ind i 
historien. Roms 
grundlæggelse, 
Republikken, hverdagen i 
en romersk by og 
Hannibal, Cæsar. 

Arbejde med egne 
referater og selvstændige 
arbejde med fagtekster, 
håndskrift, tegne/ male. 

Opnå historisk viden og 
forståelse for den 
romerske kulturs 
betydning. Sikkerhed i 
referatteknikken og viden 
om det latinske sprog. 

36-39 
 
 
 
 
 

Geometri MM 
med passer, lineal, 
trekant og 
vinkel/gradmåler. 

Øve brugen af passer og 
lineal, præcision, æstetik i 
farvelægning, 
formskønhed. Arbejde 
med grader og vinkler. 

Viden om geometriske 
konstruktioner og 
fornemmelse for skønhed 
i form og farve. 

40-44 
 
uge  
42 fri 
 
 
 

Geografi MM 
Jordens bredde- og 
længdegrader, 
Kontinenter, polære 
forhold gennemgang af 
Europas geografi, natur, 
fauna, kultur kortlæsning i 
atlas. 
 

Beskrive, tegning, samtale 
små tekster, søge viden 
om et specifikt land og 
fremlægge det kort, 
tegning 

Viden om klodens forhold 
og nærmere kendskab til 
Europas lande. 

45-47 
 
 
 
 
 
 

Matematik NNG 
Algebra og rum- og 
fladeberegninger. 
Ligninger. 

Tegne og anskueliggøre 
rum – og flademål. Løse 
opgaver indenfor alle 
kendte matematiske 
områder. Tabeller og 
hovedregning. 

At kunne overskue og 
anvende matematikken i 
praktiske eksempler 

48-51 
 
 
 
 
 

Dansk MM 
Poesi og lyrik 
Skrive et postkort  

Læsning og analyse af 
forskellig lyrik. 
Skrivning af egne digte, 
postkort og tekster.  

Opnå sikkerhed i 
stavning og 
formuleringsevne samt 
overblik og grundlag i 
sproget. 

2-4 
 
 
 
 
 

Historie MM 
Roms kejsere, Roms fald, 
folkevandring, 
Middelalderen, Riddertid, 
Pesten 

Arbejde med skrift og 
skrivning via egne 
referater og diktater. 

Forståelse af 
Middelalderen, 
disponering, stavning og 
tegnsætning. 



 

 

5-8 
 
 
uge 
7 fri 
 
 

Fysik ME 
Akustik, optik, varmelære, 
magnetisme, elektricitet 

Iagttage fænomener og 
danne fælles 
konklusioner. Lave korte 
tekstbeskrivelser af 
forsøgene og tegne 
opstillinger. 

Forståelse af de 5 
grunddiscipliner indenfor 
fysik. 

9-12 
 
 
 
 
 

Dansk MM 
Læsning af bogen 
”Hectors rejse” af Francois 
Lelord. Sætningsanalyse. 
Tegnsætning 

Læse, skrive, referere. 
Omskrive. Fremlæggelser. 

Overblik og fundament i 
sproget. 
Formuleringsevne. 
Stavning. 

13 PÅSKEFERIE 
 
 

  

14-16 
 
 
 
 
 

Matematik MM 
Handelsøkonomi, 
Procentregning. 
Videreførelse af 
brøkregning 

Indføring af 
procentbegreb et ud fra 
daglige letforståelige 
eksempler.  

Lære om pengenes 
værdi. Begyndende 
forståelse af 
procentbegrebet. 

17-19 
 
 
 
 
 
 
 

Dansk MM 
Iagttagelsesøvelser og 
observationsopgaver. 

Arbejde med selvstændig 
iagttagelse og egne 
observationer. Skrive 
selvstændigt og 
tegne/male forskellige 
objekter. 

Styrket iagttagelsesevne 
og større sikkerhed i 
selvstændig skr. 
fremstilling.  

20-21 
+23 
 
 
 
 

Geologi MM 
Geologi og mineralogi 

Beskrive og male/tegne 
grundlæggende 
stenarter. Jordens 
overflade og landskabets 
opståen og dannelse.  

Kendskab til de 
almindeligste stenarter 
og deres udbredelse på 
jorden. 

22 
 
 

Bornholmertur  
MM, NNG, TSE 

Vandreture, Museer, 
Fossiljagt, tegning   

Forståelse for hvor 
enestående naturen er 

24-25 
 
 

Repetition MM  
 
 

  


