
Årsplan for dansk i 6. klasse 

Skoleåret 2019-2020 

Rudolf Steiner skolen i Aarhus 

Uge Indhold Aktivitet Færdigheder og 

kundskaber 

33-37 

 

Træer Iagttagelsesøvelser og 

observationsopgaver.  

Arbejde med 

selvstændige 

iagttagelser og egne 

observationer. Skrive 

selvstændige tekster, 

rette tekster fra 

læreren. 

 

Styrke 

iagttagelsesevne og 

større sikkerhed i 

selvstændig skriftlig 

fremstilling.  

 

38-39 Michaelsfest 

- dragebygning 

Fremstilling af et stort 

dragehoved i 

papmache til 

dragefestivalen 

Udvikling af kreativitet 

og designproces, 

kendskab til 

papmache, 

samarbejde 

40-46 

 

 

Uge 42 

fri 

 

 

Læsning 

- individuel læsning af 

valgfri bog 

Hver elev skal læse en 

valgfri bog. Bogen skal 

læses både hjemme 

og i skolen. Derefter 

skal der skrives en 

anmeldelse og denne 

skal fremlægges for 

resten af klassen.  

At styrke læsning og 

evnen til at stå frem 

foran klassen.  

47-48 Træer 

- vi fortsætter vort 

arbejde med træerne.  

Iagttagelsesøvelser og 

observationsopgaver.  

Arbejde med 

selvstændige 

iagttagelser og egne 

observationer. Skrive 

selvstændige tekster, 

rette tekster fra 

læreren. 

 

Styrke 

iagttagelsesevne og 

større sikkerhed i 

selvstændig skriftlig 

fremstilling.  

 



 

* Træopgaven er en opgave, der forløber over hele året, hvor eleverne løbende 

vil få afleveringsopgaver, der tager udgangspunkt i de forskellige emner.  

 

 

 

49-51 Dansk 

Som i hovedfag 

Læsning af roman 

med skriftlige opgaver. 

Direkte og indirekte 

tale.  

 

Læsning og skrivning, 

ordbogsøvelser. 

Øvning af direkte og 

indirekte tale, både 

mundtligt og skriftligt. 

Øvning i højtlæsning.  

 

Sikkerhed i 

højtlæsning, analyse 

af indhold og 

formuleringsevner.  

 

2-6 Diktat 

 

Vi øver forskellige 

diktater, stavning og at 

rette. 

 

At styrke elevernes 

evne til at stave 

korrekt. 

8-12 Træer 

- træopgave fortsat 

Vi sætter i dette forløb 

fokus på 

grammatikken i 

arbejdet med 

træerne.  

At eleverne opnår 

større sikkerhed i 

stavning, analyse og 

det danske sprog. 

13-19 

 

 

uge 15 

fri 

 

Dansk 

Sætningsanalyse og 

tegnsætning  

 

Øvelser i forhold til 

kommatering 

Kendskab til 

tegnsætningen 

igennem arbejdet i 

forrige periode.  

 

20 Bornholm   

21-23 Træopgaven fortsat Vi tager i denne 

periode afsæt i hvad 

vi ved i forhold til 

tegnsætning.  

Eleverne skal opnå en 

større sikkerhed i at 

bruge tegnsætningen 

på egne tekster.  

24-26 Repetition 

 

  



 

Jeg forbeholder mig retten til at ændre i årsplanen.  

 


