
Årsplan for hovedfag i 8. Klasse L 

Skoleåret 2018-2019 

Rudolf Steiner-skolen i Århus 

Uge Indhold Aktivitet Færdigheder og 
kundskaber 

33-35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matematik AB 
 
Geometri – herunder 
fokus på især 
cirkelgeometri og 
vinkelmål.  
Bestemmelse af Pi 
Repetition af flade- og 
rumberegning. 
 
De platoniske legemer. 

Eleverne skal løse 
opgaver i hånden, regne 
hovedregning, konstruere 
og bygge geometriske 
former.  

At give eleverne en 
udvidet matematisk 
forståelse, samt at gøre 
eleverne fortrolige med 
vinkelmål og tallet pi.  
Eleverne skal opnå en 
forståelse for de 
rummelige figurer. 
Perioden skal ligeledes 
lægge op til arbejdet 
med algebra. 

36-38 
 
 
 
 
 
 

Fysik JaBa 
Hydro- og aeromekanik, 
Akustik, Optik, 
Varmelære, Magnetisme 
og elektricitetslære 

Gennem 
demonstrationsforsøg og 
elevforsøg, samtale og 
beskrivelser skal eleverne 
opnå konklusioner på 
fysiske love. 

At udvide kendskabet til 
fysikkens love. 

39-41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dansk IK 
 
Sagprosa 
Arbejderlitteratur 
Journalistik 

Lytte, skrivning, 
notatteknik, læsning.  

At få kendskab til 
forskellige forfattere 
igennem noveller, lyrik og 
biografi. 
 
At øve sig i at udtrykke 
sig personligt.  
 
At få kendskab til unge i 
andre kulturer. 

42  
 

EFTERÅRSFERIE   

43-45 
 
 
 
 
 
 

Geografi SH 
 
Meteorologi 

Objektiv iagttagelse af 
vejrfænomener – 
kunstnerisk udformning af 
selvsamme. 
Geografiopgaver 

At få meteorologisk og 
geografisk kendskab 



46-48 
 
 

Dansk AB 
 
Tema: Biografier. 
Eleverne skal vælge en 
større biografiopgave om 
et menneske som har haft 
stor betydning i verden.  
Hjemmearbejde. 
Afleveres d. 18. februar 
2019. Fremlægges i uge 
24.  

Vi læser og arbejder med 
Anne Franks biografi.  

Vi skriver korte biografier 
Vi arbejder med 
Interview, forskellige 
skriveøvelser og vi øver os 
i at fremlægge. 

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

At få kendskab til 
forskellige virkemidler vi 
kan bruge i arbejdet 
med den store biografi.  

49-51 
 

Historie JM 
Den franske revolution 

Lytte, samtale, skrive  
referater, tegne,  
notatteknik  
 

Opnå historisk overblik og  
udvikle kunstneriske  
evner i udformning af  
hæfte  
 

52-1 
 

JULEFERIE   

2-4 
 
 

Anatomi AB 
 
Repetition af de indre 
organer.  

Arbejde med skelettet, 
øjet, øret mm.  

Eleverne skal lytte, 
betragte knogleformer, 
tegne, plasticere og 
skrive. 

Eleverne skal opnå 
kendskab til knoglernes 
mekanik og øjets og ørets 
anatomi. 

Eleverne skal opnå 
kendskab til menneskets 
fysik.  

5-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matematik AB 
 
Algebra, almen 
matematik, Matematiske 
formler 
 
Bogstavregning med 
parenteser, multiplikation, 
faktorisering mm.  
 
Kvadratsætningerne 
 

Eleverne skal repetere 
den algebra vi allerede 
har stiftet bekendtskab 
med. Eleverne skal 
arbejde med formler.  
Eleverne skal se 
sammenhæng mellem 
den numeriske regning og 
algebraen.  
Eleverne skal løse 
forskellige opgaver og 
gåder i hånden og i 
hovedet.  

Eleverne skal opnår en 
erfaring af at algebra og 
numerisk regning 
hænger sammen.  
 
Eleverne skal opnå 
forståelse for den 
abstrakte matematik 

7 
 

VINTERFERIE   

8-9 
 
 

Matematik AB fortsat   



 

10-13 
 
 
 

Drama Eleverne skal læse 
skuespil, øve replikker, 
øve at tale højt og 
tydeligt og at opnå 
dramatiske effekter, at 
støtte hinanden socialt og 
give sit bidrag til en fælles 
opgave.  
Eleverne skal udarbejde 
kollisser, plakater, 
kostumer mm.  

Eleverne skal 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.  

Eleverne skal opnår 
kendskab til opsættelse 
og udførelse af et 
teaterstykke.  

14-15 
 
 
 
 
 
 
 

Kemi JaBa 
 

Gennem 
demonstrationsforsøg, 
elevforsøg og samtaler 
arbejder vi med 
ernæringsstoffernes kemi 
(Kulhydrater, fedtstoffer 
og proteiner). 

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

16 
 

PÅSKEFERIE   

17 Kemi JaBa fortsat 
 

  

18-20 Historie JM 
 
Den industrielle revolution 

Lytte, skrive referater,  
samtale, tegne,  
notatteknik  
 

Opnå historisk overblik og  
udforme periodehæfte  
kunstnerisk.  
 

21-22 
 
 
 
 
 
 

Polen AB, JM, JA Opsøge store 
naturoplevelser  

Opsøge historiske levn 

 

Forståelse af hvor 
enestående naturen er.  

Forståelse for hvem vi er i 
dag igennem vores 
historiske ophav. 

23 Seksualundervisning MB 
 
 

 Relationer og 
selvforståelse med Marie 
Bandholtz 

24 
 
 
 
 
 

Fremlæggelse af 
biografier 

Eleverne skal lytte, 
observere, fremlægge og 
give feedback 

At styrke eleverne i at stå 
frem foran deres 
kammerater.  
At forholde sig lyttende til 
sine kammerater.  

25-26 
 

Repetition AB/JM   


