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Rudolf Steinerskolen i København // Waldorf skolen i København 
Der tages forbehold for ændringer 

 
Uge Indhold Aktivitet Færdigheder og kundskaber 
9-12 Praktisk regning 

- Udvikling og brug af 
procentregningen 

- Tab, fortjeneste, kapital, lån, rente 
- Simpel bogføring 
- Penges (og handels) betydning og 

udvikling gennem historien. 

Eleverne vil i den første del af perioden blive 
introduceret for nye begreber gennem en 
diskussion af pengenes kredsløb i samfundet 
ud fra et historisk perspektiv. 
 
Herefter skal eleverne lave deres egne små 
“butikker”. Der skal udtænkes et produkt, 
priser, tilbud, budget osv. 
 
Til sidst i perioden sælger og køber eleverne 
produkterne til og af hinanden. 
Eleverne anvender lommeregner. 

Eleverne kender til begreberne tab, 
fortjeneste, kapital, lån, rente og valuta.  
 
Eleverne kender til penges historie som 
byttemiddel. 
 
Eleverne kan lave et simpelt budget. 
 
Eleverne har videreudviklet deres forståelse 
af procentregningen til brug i 
hverdagssituationer. 
 
Fokus på inddragelse af it-hjælpemidler 

23-24 Introduktion til algebra og formler 
- Formler for arealberegning  
- Formler for omkreds 
- Pythagoras sætning 

Ud fra allerede kendte (geometriske) 
problemstillinger  vil eleverne gennem 
forskellige øvelser blive introduceret til 
bogstavregningen.  

Eleverne er blevet introduceret for formlers 
betydning for matematikken. 
 
Eleverne har en grundforståelse for 
betydningen af algebraens muligheder. 
 
Eleverne kan indsætte tal i simple formler og 
finde facit. 
 
Eleverne kan grafisk bevise pythagoras’ 
sætning (ikke algebraisk!) 

33-35 Dansk grammatik Læse tekster om de danske fugle.  Primær fokus 
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Formulere en egen tekst. Fokus på 
selvstændigt arbejde. Anvendelse af 
mindmap, tænkeskrivning og brainstorm. 
Eleverne læser deres tekster højt for 
hinanden og giver hinanden respons. 
Ordklasser, øve tegnsætning, tider og 
bøjninger. 
Direkte og indirekte tale 
Formnings projekt i papmach. ( At forme en 
fugl ) 

Eleverne skal opnå større sikkerhed i 
ordklasserne, tegnsætning og bøjninger. 
Sekundær fokus 
At kunne kende de danske fugle i form og 
farve. 
At vække en bevidsthed om form. 
 
 
 

36-39 Geologi/ dansk 
Mineralske forekomster, hårdheder og 
krystalformer. 

Beskrive, erfare, tegne og skrive.  
Samtaler, museumsbesøg. 
Daglig tegning af forskellige sten, som vi selv 
har fundet. Øve at se form, lys og skygge. 

Kendskab til mineraler, krystaller og 
bjergarter. Mohs skala. 

40-41 Skolerejse til Bornholm Tegne og skrive om særegenheder på 
Bornholm. Korttegning. Bornholm. 

At kunne rejse sammen på en god måde. At 
øve empati, hjælpsomhed. 
At kunne tage imod fælles beskeder samt gå 
ind i nye oplevelser, ukendt områder. 
Hvordan takler jeg det at være hjemmefra i 
uvante omgivelser. 

42 Efterårsferie Efterårsferie Efterårsferie 
43-48 Historie om romerriget Eleverne indføres i hvorledes Rom udvikler 

sig fra den mystiske grundlæggelse over 
kongetiden og republikken til kejsertiden. 
Gennem fortællinger og tekster som læses. 
Drama som en del af perioden. 
Et teaterstykke udføres og eleverne laver 
selv deres kostumer. 

Sikkerhed i historiens gang og egen 
formulering af tekster. 
Fokus på demokratibegrebets udvikling 
Samarbejde og træde ud af sig selv for at 
træde ind i en karakter. 
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For at kunne indgå i et fællesskab. 
Vigtigheden af hvordan jeg virker i 
fællesskabet. 

49-51 Geografi om klimazonerne Eleverne: 
● Læser og udarbejder egen 

formulering af tekster 
● Tegner illustrationer. 
● Indgår i et gruppearbejde 
● Søger billeder og information på de 

digitale medier.  
● Inddragelse af It 

At have viden om layout og billeders 
kommunikative funktion. 
Mundtlig fremlæggelse af gruppearbejde. 
Kendskab til jordens klimazoner.  
Tropisk, subtropisk, tempereret og 
polarklima 
Klimaets betydning for planter og 
menneskers livsbetingelser. 

52-1 Juleferie Juleferie Juleferie 
2-5 Geografi om Europa Eleverne skal: 

● Tegne kort  
● Udarbejde egen selvstændig  opgave 

med fokus de mange lande i Europa 
● Skrive og tegne dertil 
● Finde en madopskrift fra det valgte 

område 
● Eleverne forventes at benytte både 

bøger og internet til at søge viden til 
opgaven ( inddragelse af It) 

Kartografi 
Tilegne sig geografiske fagudtryk som halvø, 
odde, næs, bugt, vig og fjord. 
Oversigt over Europas lande, hovedstæder, 
bjerge  
Fokus på kultur og mangfoldige forskelle 
samt en forståelse for den europæiske 
helhed. 

6 Kunst  Eleverne skal: 
● Tegne og øve iagttagelsesmetoder. 
● Arbejde med lys og skygge og dybde 

i billeder. 
● Fremstille et relief ud fra et romersk 

motiv. 

Have kendskab til billedets udtryk og 
betydning for mennesker i forskellige tider 
og kulturer. 
Kendskab til Romersk kunst udtryk i relief og 
profil.  
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● Museum besøg. 
7 Vinterferie   
8 Dansk grammatik Eleverne skal øve:  

● Læsning og boganmeldelse med 
fremlæggelse. 

● Fokus på det skriftlige danske sprog 
og egen kunnen. 

Større sikkerhed i mundtlige fremlæggelse, 
og i det skriftlige arbejde. 
At kunne beskrive og gengive et hændeles 
forløb.. 
 

13-14 Biologi 
“Hjertes vej om kærlighed” 

Livscyklusser om døgnfluen, laksen, krybdyr 
og fugle, pattedyr, egen biografi skrives.  
Snak om kærlighed. 
Lytte, tegne og skrive. 
Et besøg hos Sex og Samfund. 
https://www.underviserportal.dk/grundskol
e/materialer/ 

Bevidstgørelse af f.eks. ungdommens 
problemstillinger 
Spørgsmål vækkes, hvad er et livsforløb? 
Hvad er kærlighed? 
 

15 Påskeferie Påskeferie Påskeferie 
16-19 Historie middelalderen/ Dansk 

Middelalder/ridder liv 
/folkevandringer/korset og klosterliv. 
Pesten, Muhammed, Karl Den store. 
Hildegard von Bingen. 
Fokus på religion og verdens globale 
kulturarv 

Eleverne skal: 
●  Lytte til fortællinger. 
● Arbejde med skrift og tale via egne 

referater og diktater. 
● Museumstur. 

Opnå større kendskab og forståelse til 
europæisk middelalder og dens indvirken i 
Danmark.  

20-22 Fysik 
Akustik, optik, varmelære, magnetisme og 
elektricitet. 

Iagttage fænomener og danne fælles 
konklusioner. 
Lave korte tekstbeskrivelser af forsøgene og 
tegne illustrationer dertil. 

Forståelse af de 5 grunddiscipliner i  fysik. 

23 Opsamling Opsamling 
Tilbageblik. 

Opsamling 
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Færdiggøre arbejder som ikke er afsluttet. 
26  Idrætsuge Idrætsuge Idrætsuge 
27 Sommerferie. Sommerferie Sommerferie 
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