
Årsplan for 8. Klasse 2017/18 

 

Uge nr. Emne/Indhold Mål Materialer/Bemærkninger Evaluering 

Uge 33 – 35 

DANSK 

Michael Skjoldborg 

 

Romantikken med særligt fokus 

på H.C. Andersen. Herunder 

”eventyrgenren”.  

 

-Læsning 

-skrivning 

-tegning 

 

 

Eleverne har kendskab til 

H.C Andersen som person 

og den tid han levede i.  

Gøre eleverne fortrolige 

med begrebet genre. 

At være fortrolige med 

genren Eventyr.  

Eleverne kan analysere et 

eventyr og perspektivere 

til nutidig litteratur.  

 

”Grantræet 

”Den grimme ælling”  

”Den grimme kælling” 

”Klokken”  

 

Eleverne skriver og 

tegner løbende i 

deres periodehæfte.  

 

Uge 36-38 

HISTORIE 

Michael Skjoldborg 

Den amerikanske frihedskrig 

Den franske revolution 

 

-Lytning 

-selvstændig skrivning 

-tegning 

Eleverne har kendskab til 

begge historiske 

begivenheder og kan se en 

sammenhæng.  

Eleverne kender til 

centrale personer inden for 

disse krige.  

Eleverne kan 

perspektivere til en nutidig 

sammenhæng.  

Les Miserables 

tekstuddrag.  

 

Samarbejde med kunst.  

Eleverne 

udarbejder løbende 

periodehæftet, med 

både tegning og 

skrift.  

Uge 39-41 

BIOLOGI 

Stig Nielsen 

Fysiologi- det tredelte menneske-
skelet og muskler- øjet og øret 
 

Eleverne fortsætter med 
menneskekundskab 
 

  

Uge 42 

EFTERÅRSFERIE 

    

Uge 43-45 

KEMI & 

PRODUKTOPGAVE 

Stig Nielsen 

Ernæringskemi, organiske 
forbindelser, kulhydrater mm 
Besøg på relevante fabrikker/ 
industrier 
Afsluttes med Individuelopgave. 
Tema er et industrielt produkt fra 

 
Introduktion til 
levnedsmidler, organisk 
kemi .. 
 

  



ressource til handelsvare f.eks 
sukker, sæbe, porcelæn, glas 

Uge 46-47 

HISTORIE 

Michael Skjoldborg 

Den industrielle revolution 

 

-Biografisk indhold (Edison) 

-Tegning 

-Selvstændig skrivning. 

Eleverne kender til 

centrale personer. 

Eleverne kan beskrive 

samfundet før og efter 

revolutionen.  

 

Tur til ”Den hvide by”.  

 

Samarbejde med Engelsk.  

 

Eleverne vælger hvilken 

opfinder de ønsker at 

udarbejde deres kommende 

projekt ud fra. 8 

Eleverne arbejder 

løbende i deres 

periodehæfte.  

Uge 48-51 

MATEMATIK 1 

Elias 

Ligninger med 2 ubekendte, 
andengradsligninger, 
koordinatsystemer 

Lineære ligninger, 
stereometri 
 

  

Uge 52  

JULEFERIE 

 

    

 

 

Uge 1-5  

DRAMA 

Michael Skjoldborg 

   Opvisning 

Uge 6 

RELIGION 

Michael Skjoldborg 

Kristensamfundet samt den 

danske folkekirke.  

Ritualanalyser ud fra Arnold Van 

Gennep. 

Eleverne kan se en 

sammenhæng mellem de 

to religioner og kan 

adskille dem.  

Eleverne kan lave en 

analyse af ritualet 

”konfirmation” og 

perspektivere til andre 

religioners lignende 

ritualer.  

Eleverne kan arbejde 

selvstændig i grupper i 

søgen efter andre 

religioners 

overgangsritualer.  

Feltarbejde – besøg i 

kristensamfund samt 

Kastrup Kirke.  

 

Gruppearbejde – læreren 

faciliteer.  

Fremlæggelse af 

andre religioners 

overgangsritual.  

 

 



Uge 7  

VINTERFERIE 

    

Uge 8-9  

MATEMATIK 2 

Elias 

Repetition, 
aritmetik,geometri,handelsregning 
 

   

Uge 10-12 

FYSIK 

Stig Nielsen 

fortsættelse af 7.kl optik, tryk, 
elektricitet, elektromagnetisme og 
induktion 
 

   

Uge 13 

PÅSKEFERIE 

    

Uge 14 

FYSIK 

Stig Nielsen 

FYSIKOPGAVE    Fremlæggelse 



 

Uge 15-17 

GEOGRAFI 

Stig Nielsen 

Jorden som helhed, 
havstrømme, 
vindsystemer, 
meteorologi 
 

   

Uge 18-19 

DANSK 

Michael Skjoldborg 

Arbejde med genren 

”Avis”. Herunder 

sproglige virkemidler.  

Eleverne er fortrolige med 

informationsgenren.  

Eleverne har kendskab til brug 

af sproglige virkemidler.  

Eleverne kan lave en 

skoleavis.  

Eleverne kan stille sig kritisk 

over for kilder.  

Eleverne kender til afsender-

modtager princippet.  

Samarbejde med IT – 

Layout. 

 

 

Skoleavis 

Uge 20  

ELEVPRAKTIK 

Michael Skjoldborg 

    

Uge 21 

PROJEKTUGE 

Michael Skjoldborg 

DE STORE 

OPFINDERE 

Eleverne kan fortælle og 

fremlægge om en selvvalgt 

opfinder. 

Eleven kan tegne eller på 

anden måde illustrere 

opfindelsen/ opfinderen.  

Eleven kan skrive en 

biografisk tekst om 

opfinderen. 

-Eleverne trækker på deres 

viden om biografiske tekster 

fra sidste skoleår.  

 

 

Reception med 

forældrene.  

Uge 22 

FORBEREDELSE 

TIL REJSE 

Michael Skjoldborg 

    



Uge 23 

REJSE 

Michael Skjoldborg 

    

Uge 24-25 

DANSK 

Michael Skjoldborg 

Opsamling på skoleåret.     



 

 

Der vil også arbejdes med følgende materiale: 

 

”Jeg er Malala” af Malala Yousafzai i samarbejde med Christina Lamb. 

 

Desuden vil vi arbejde med: Kildekritik, drama, digte, film, ”stil-skrivning”, trivsel, IT, evaluering, samarbejde, diskussion, fremlæggelse, 

ordstyrer, brug af ordbog, grammatik, tegnsætning, feltarbejde, fordybelsesdage, billeder, sprog- og genrelære, projekt og meget mere. 

 

Arbejdsmetoderne vil være forskellige; der vil blive arbejdet alene, to og to samt gruppearbejde. Der vil også gøre brug af CL-metoder.  

Det kan være elevbestemt eller ud fra interesse – dette afhænger af emne og mål. 

 

Der vil i høj grad blive lavet tværfagligt samarbejde fagene imellem. 

 

Aktiviteterne i løbet af året bygger på fagplan for Rudolf Steinerskolerne, og er farvet af de varierende emner eleverne har fået gennemgået 

sidste år.  

 

Årsplanen er med forbehold for ændringer og gode indfald. 
 

 

 

Datoer:  

 

Læseprøve af ALLE elever: 18. August 2017 kl. 8.30 med Kirsten.  

 

FREDSLØB: 21. September 2017.  

 

SEX & SAMFUND: 31. August 2017 

 

RØDE KORS: 14. September: https://skoleshop.rodekors.dk/skoleshop/roede-kors-oplevelsen/c-27/p-723 

 

FORÆLDREMØDER: 23. August 2017 kl. 17-19, 1. Februar 2018 kl. 17-19.  

 

MØDER MED FAGLÆRERE: 23. August kl. 15.30-17.00 


