
Årsplan for hovedfag i 7. klasse A 

Skoleåret 2018-2019 

Rudolf Steiner-skolen i århus 

Uge Indhold Aktivitet Færdigheder og 
kundskaber 

33-35 
 
 
 
 
 
 
 

Geografi med Steffen 
Verdensdele og 
særpræg 
Urfolkene 
 

Undersøge områder med 
hovedvægt på 
fremmedartede kulturer 
og natur 

Opnå globalt kendskab 
til verdens 
forskelligartethed 
og skabe 
medmenneskelig 
forståelse 

36-38 
 
 
 
 
 

Dansk med Jane 
Procesorienteret skrivning 
Genrelære 
Opbygning af historie 

Arbejde med forskellige 
tekster 
og skriveformer 
 

Kende til 
kompositionsanalyse 
Øve grammatik 
Fordybelse i en større 
skriveopgave 

39-41 
 
 
 
 

Matematik med Mads 
Positive og negative tal, 
algebra, ligninger, 
reduktioner 

Øve hovedregning og 
løse skriftlige opgaver  
Tabeller1-20 

At få kendskab til regning 
med positive og 
negative tal og at få 
sikkerhed I algebraen 

42 
 

EFTERÅRSFERIE   

43-45 
 
 
 
 

Historie med Jane 
Senmiddelalder, 
Jeanne D’arc 
Opdagelsesrejser 

Lytte, skrive referater, 
tegne, samtale 

Opnå historisk overblik 
Øve skriftlig formulering 
gennem referater 

46-48 
 
 
 
 
 
 

Astronomi med Steffen 
Forståelse af planeter, sol, 
måne og stjerne - 
bevægelser 
 

Udarbejde stjernekort og 
bruge det. 
Observere 
himmelforegange 
Anvende almanak 

Kende stjerner og 
himmelatlas, ekliptika og 
Zodiak. Bruge stjernekort 
og vide om astronomers 
biografier og 
verdensopfattelser 

49-51 
 
 
 
 
 
 

Fysik med Jack 
Mekanik, taljer og trisser 
Akustik, optik, varme- og 
kuldelære, magnetisme 
og elektricitet videreført 

Lave fysikalske forsøg,  
observere, opleve og 
konkludere 
Arbejde fænomenologisk 
 

Vide om mekaniske 
lovmæssigheder.  
Udvidet kendskab til 
fysikkens fem 
grundområder 
 

52-1 
 

JULEFERIE   



 

 

2-5 
 
 
 
 
 
 

Matematik med Mads 
Potens og kvadratrod, 
Pythagoras læresætning 
Renteformlens 
anvendelighed 
 

Opløfte til potens og 
uddrage til rod 
konstruere 
geometriske figurer, 
tegne, farvelægge 

Kende til 
potensopløftning og 
uddragning og formler 
Se æstetisk skønhed i 
geometriens 
lovmæssigheder 

6-9 
 
Uge 
7 fri 
 
 

Dansk med Jane 
Læse fælles bog 

Personkarakteristik 
Dannelse af indre billeder 
Lyrisk/scenisk beskrivelse 

Kendskab til litteratur og 
analyse.  
Øve bevidst brug af 
lyrisk/scenisk beskrivelser i 
egne tekster 

10-12 
 
 
 

Kemi med Jack 
Forbrænding 
Syre/base 

Arbejde med elev – og 
lærer-forsøg 

At kende elementære 
processer og grundstoffer 

13-15 
 
 
 
 
 
 

Historie med Jane 
Konstantinopels fald 
Renæssancen 
Reformationen 

Lytte, skrive referater, 
tegne, samtale 

Opnå historisk forståelse 
af 
Renæssancens og 
Reformationens 
udvikling af 
menneskeheden 

16 
 

PÅSKEFERIE   

17-19 
 
 
 
 
 

Ernæringslære, Rikke 
Høre om næringsstofferne 
og deres betydning for 
menneskets udvikling 
 

Lytte, samtale, fortælle, 
undersøge 
  

Viden om sund ernæring 
og livsrytmer 
Planten som billede på 
det ”omvendte” 
menneske 

20-23 
 
 
 
 
 

Matematik med Mads 
Repetitionsperiode af 
årets nye stof,  
Brøk, rente, procent 
Koordinatsystemet 

Tabeller, hovedregning 
og løsning af skriftlige 
regneopgaver 

Sikkerhed i nye og 
gammelkendte 
matematiske rutiner og 
lovmæssigheder 
 

24-26 
 
 

Repetition med Mads   


