
Årsplan for hovedfag i 8. klasse 

Skoleåret 2017-2018 

Rudolf Steiner skolen i århus 

uge Indhold Aktivitet Færdigheder og 
kundskaber 

32-35 
 
 
 
 
 
 

Historie 
Solkongen, Frederik den 
Store, Marie Antoinette 
gennemgang af den 
franske revolution og 
virkninger heraf, 
frihedsbegrebet- 
afsluttende med 
Napoleon.  
 

Lytte, samtale, skrive 
referater, tegne, 
notatteknik 

Opnå historisk overblik og 
udvikle kunstneriske 
evner i udformning af 
hæfte  

36 
 
 
 

Seksualvejledning, 
relationer  og 
selvforståelse  med  
Marie Bandtholtz 
 

 Opnå social indsigt og 
selvforståelse 
Tolerance og accept 

37-39 
 
 
 
 
 

Matematik og geometri  
Rum og fladeberegning, 
algebra 
Almen matematik, cirklen 
og Pi matematiske formler 

Løse opgaver, konstruere 
geometriske former, 
hovedregning 

Udvidet matematisk 
forståelse 

41-44 
 
42 fri 
 
 

Fysik  
Hydro –og aeromekanik 
Akustik,Optik, Varmelære, 
Magnetisme og 
elektricitetslære 

Gennem 
demonstrationsforsøg og 
elevforsøg, samtale og 
beskrivelser at opnå 
konklusioner på fysikalske 
love. 
 

Udvide kendskabet til 
fysikkens love 

45-48 
 
 
 
 

Meteorologi/geografi 
med 
Steffen Honorè 

 Objektiv iagttagelse af 
vejrfænomener – 
kunstnerisk udformning af 
selvsamme 
Geografiopgaver 
 

Meteorologisk og 
geografisk kendskab 

49-51 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dansk 
Tema biografier 
Vælge større 
biografiopgave om et 
menneske som har haft 
stor betydning i verden. 
Hjemmearbejde afleveres 
26.februar 2018 og 
fremlægges 
 

Gennemgang/ læsning 
af en biografi, skrive 
familiemedlems biografi,  
Interview, skrive, 
fremlægge 

At få kendskab til 
menneskers forskellige 
udviklingsveje, opvækst, 
handlinger og idealer. 
 

52-1 JULEFERIE 
 

  



 

1-3 
 
 
 
 
 
 
 

Kemi 
 
Matt Charnock 

Gennem 
demonstrationsforsøg, 
elevforsøg og samtaler 
arbejder vi med 
ernærindsstoffernes kemi 
(kulhydrater-fedtstoffer-
proteiner) 

At få overblik over hvad 
kroppen bruger 
næringsstofferne til og få 
svar på spørgsmål som 
f.eks. har vi brug for 
sukker? 

4 
 
 

Musical – fælles projekt 
med overskolen 

  

5-8 
 
7 fri 
 

Anatomi 
Skelettet, øjet, øret 
med Hanne Mahler 

Lytte, betragte 
knogleformer, tegne, 
plasticere og skrive  

Forstå knoglernes 
mekanik og øjets og ørets 
anatomi 
Kendskab til menneskets 
fysik. 
 

9-12 
 
 
 
 

Dansk 
Biografier  og optakt til 
skuepilsperiode 

Mundrlige fremlæggelser 
Lytte og referere 
At øve at fortælle for 
andre. 
Læse skuespil, fordele 
roller 

At få  overblik over 
betydende menneskers  
liv og levned. 
Idealer og drivkraft. 
Have læst et skuespil. 

13 PÅSKEFERIE   
14-16 
 
 
 
 
 
 
 

Skuespil Øve at tale højt og 
tydeligt og at opnå 
dramatiske effekter, at 
støtte hinanden socialt og 
give sit bidrag til en fælles 
opgave 

At turde give sig hen til 
en rolle og leve sig ind i 
den. At give det bedste 
man kan og mærke, 
hvad fællesskab kan 
bevirke. Kendskab til 
opsættelse og udførelse 
af et teaterstykke. 
 

17-19 
 
 
 
 

Historie Slavehandel. 
Amerika. 
Den industrielle revolution, 
Krimkrigen, 1. Verdenskrig 
og 2.verdenskrig 
 

Lytte, skrive referater, 
samtale, tegne, 
notatteknik 

Opnå historisk overblik og 
udforme periodehæfte 
kunstnerisk. 
 

20-22 
 
 
 

Matematik Samlet repetitionsperiode Samlet overblik over 
matematiske og 
geometriske 
opgaveløsninger 
 

22-23 
 
 

Klasserejse til Østrig Opsøge store 
naturoplevelser 

Forståelse af hvor 
enestående naturen er. 

24 Repetition   

 


