
Årsplan for hovedfag i 6. klasse 

Skoleåret 2019-2020 

Rudolf Steiner skolen i Aarhus 

Uge Indhold Aktivitet Færdigheder og 

kundskaber 

33-35 

 

 

 

Matematik Repetition af de fire 

regnearter, brøker, 

decimaltal.  

At styrke allerede 

indlærte færdigheder 

og udvikle sikkerhed i 

regningen med disse. 

36-38 

 

Dansk Iagttagelsesøvelser og 

observationsopgaver.  

Arbejde med 

selvstændige 

iagttagelser og egne 

observationer. Skrive 

selvstændigt og 

tegne/male forskellige 

objekter.  

 

Styrke 

iagttagelsesevne og 

større sikkerhed i 

selvstændig skriftlig 

fremstilling.  

 

39 Dragebygning   

39-41 

 

Geografi 

Jordens klimabælter 

og Europas geografi.  

 

Maleøvelser, 

korttegning, 

kortlæsning, 

gruppearbejde og 

selvstændig opgave 

omkring et land.  

 

Fornemmelse for 

jordens forskellige 

klimaer. Begyndende 

kendskab til fri 

fremlæggelse af 

opgaver.  

 

43-45 

 

 

Historie 

Roms historie. Fra 

sagntid til Roms fald. 

Kongedømme, 

replublik og 

kejserdømme. 

Statsdannelse.  

 

Skrivning af 

selvstændige referater 

samt skrivning af 

diktater. Illustration 

primært gennem sort-

hvid tegning. Øve 

forskellige typografier 

samt lidt latin.  

 

Kendskab til vores 

fælles fortid og til 

hvorledes retssystemet 

opstod i modsætning 

til diktaturet.  

 

46-48 

 

 

Matematik  

 

Procentregning 

Indføring af 

procentbegrebet ud 

fra daglige 

Begyndende forståelse 

af procentbegrebet.  

 



 

 

 letforståelige 

eksempler.  

 

49-51 

 

Dansk 

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.  

 

2-4 

 

Fysik 

Akustik, lyslære, 

magnetisme, 

varmelære og statisk 

elektricitet. 

 

Iagttagelse af forsøg 

og fænomener med 

efterfølgende 

beskrivelse og 

konklusioner.  

 

Begyndende kendskab 

til fysiske fænomener. 

Begyndende evne til 

objektiv iagttagelse og 

beskrive denne.  

 

5-9 

 

 

uge 

7 fri 

 

Geometri Øve brug af passer og 

lineal, konstruktion af 

enkle geometriske 

former.  

Arealberegning af 

trekanter og firkanter, 

trekantskonstruktioner 

og vinkelmåling ved 

hjælp af vinkelmåler.  

  

Sikkerhed i brug af 

passer og lineal.  

 

10-12 

 

 

 

 

 

 

Historie 

Middelalderen, 

folkevandringerne, 

korstogene, munke og 

riddervæsen, 

kristendom og islam.  

 

Formulering af 

selvstændige tekster, 

illustrationer og læsning 

af relevant faglitteratur.  

 

Kendskab til vores 

fælles forhistorie og 

dermed en bedre 

forståelse for nutiden. 

Øget 

formuleringsevne.  

 

13-16 

 

uge 

15 fri 

 

Dansk 

Rep. af ordklasser, 

sætningsanalyse og 

tegnsætning  

 

Læsning, skrivning, 

referater, grammatiske 

opgaver, staveøvelser.  

 

Større sikkerhed i 

stavning, 

formuleringsevne samt 

overblik og fundament 

i sproget. 

 



 

 

 

 

 

Jeg forbeholder mig retten til at ændre i årsplanen.  

 

 

 

 

17-19 

 

 

 

 

 

 

Geologi 

Geologi og 

mineralogi.  

 

Beskrive og male/tegne 

grundlæggende 

stenarter. Jordens 

overflade og 

landskabets opståen 

og dannelse. 

Krystalformer. 

 

Kendskab til de 

almindeligste stenarter 

og deres udbredelse 

på jorden.  

 

20 Bornholm   

21-24 Matematik 

Indføring af rentes 

regning, der leder 

videre til algebra.  

 

Praktisk tilgang til 

arbejdet med 

procentregning. 

Arbejde med 

renteformel og regning 

med bogstaver og 

ubekendte.  

 

Kendskab til 

bankvæsenet og 

rentebegrebet. 

Begyndende kendskab 

til bogstavregning.  

 

25-26 Repetition   


