
Årsplan Viby Friskole 22/23 
Fag: Dansk 8. klasse 
Lærer: Annette Jul Larsen /AL 
 

Hvornår? 
Tidspunkt 

Hvad? 
Emne/tema 

Hvorfor? 
Kompetenceområde og 

kompetencemål 

Hvorfor? 
Færdigheds- og vidensmål 

Hvordan? 
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering 

Evaluering 
- hvordan undersøges det, 
om eleverne har lært det, 

de skal 

Uge 32-35 
Essay genren 

samt 
romanlæsning 

 
Afbrydes af 

overbygningstur d. 
18-19.8  

 

Læsning 
Eleven kan styre og 
regulere sin læseproces 
og diskutere teksters 
betydning i deres 
kontekst. 
 
Fortolkning 
Eleven kan forholde sig til 
kultur, identitet og sprog 
gennem systematisk 
undersøgelse og 
diskussion af litteratur. 
 

Forholde sig analytisk og 
vurderende til romanen, samt 
læse med indlevelse og distance. 
  
Vurdere og perspektivere 
værdier og værdiforestillinger i 
andres udsagn samt i tekster og 
andre udtryksformer  
 
Udvikle sproglig og kulturel 
kompetence til brug i en 
globaliseret verden. 
 
Eleven formidler tanker for og 
imod det angivende dilemma i sit 
essay og anvender typiske 
genretræk. 
 
Eleven har viden om 
essaygenrens opbygning og 
funktion. 
 

Vi arbejder med essaygenren og 
læser parallelt hermed en fælles 
roman.  
Eleverne præsenteres for 
essaygenrens karakteristika 
gennem overordnede genretræk 
og 3 udvalgte essays. Herefter 
arbejdes med små skriveøvelser 
til gode indledninger med tydeligt 
afsæt. 
Romanen læses i mindre bidder 
med opgaver. 
 
Vi bruger 
undervisningsmaterialet ”Essay” 
fra serien Dansk i dybden af 
Birgitte Therkildsen Gyldendal. 
 
Til den skriftlige opgave bruges 
portalen 
skriftligfremstilling.gyldendal.dk 

Litteratursamtale i klassen 
om problemstillinger fra 
romanen. 
 
Klasseøvelse med 
perspektivskift til 
romanens personer.  
 
Aflevering af skriftlig 
fremstilling (essay) med 
efterfølgende skriftlig 
respons fra læreren. 
 
 



Eleven har viden om essaygenren 
som argumenterende og 
reflekterende fremstillingsform. 

Her arbejdes med opgaven 
”Selfiegenerationen”  
 
Vi læser romanen ”Latteren i 
hjertet” af Kåre Bluitgen. Booket 
på CFU fra 19.8.22-7.10.22) 

 
 

Uge 36-40 
Lyrikgenren samt 

den gode 
oplæsning 

 
Afbrydes af fagdag 

d. 7.9, idrætsdag 
med OFE d.15.9 

samt SKILLS d.20.9 
 

Desuden er 
Annette på AMR-
uddannelse d. 12-
14.9., hvor der vil 

være vikar. 
 
 

Fortolkning 
Med fokus på: 
-  oplevelse og indlevelse 
- undersøgelse 
- perspektivering 
 
Kommunikation 
Med fokus på: 
- Krop og drama 
- Sproglig bevidsthed 
 

Eleven har viden om genrer, 
sprog, symbolik, forfatter, værk 
og fortæller. 
 
Eleven kan gennemføre en 
målrettet analyse og bruge 
analyseredskaber og korrekte 
begreber hertil. 
 
Eleven kan bruge kropssprog og 
stemme tilpasset 
kommunikationssituationen 
 
Eleven har viden om nuancer i 
sproget og sprogets virkning. 
 
Forholde sig analytisk, 
vurderende og produktivt til 
lyrikgenren. 
 
Eleven kan foretage flertydige 
fortolkninger. 
 

Der veksles mellem oplæg, 
gruppeøvelser og individuelt 
arbejde, mens digtgenren 
gennemgås. 

Lærergennemgang af god 
mundtlighed og oplæsning. Hertil 
laves øvelser og hver eneste time 
startes med lyrikoplæsning af 
eleverne på skift. Dette gøres for 
at styrke deres 
oplæsningskompetencer, 
indholdsformidling og som 
generel genreinspiration for 
klassen. 
 
Vi bruger materialet ”digte” fra 
serien dansk i dybden af Conni 
Hesel Rickmann. Gyldendal. 

Gennemgang af analyse af 
udvalgte digte. 
 
Aflevering af skriftligt digt i 
to-mandsgrupper. 
 
Digtoplæsning foran 
klassen og foran skolen til 
morgensang. 



Eleven kan fremstille et digt og 
lave det til en multimodal 
produktion. 

 
Uge 41: Performanceuge 
Uge 42: Efterårsferie 
 

Uge 43-44 
Terminsprøve-
introduktion og 

træning. 

Fremstilling 
- Planlægning 
- Forberedelse 
- Fremstilling 
 

Eleven har viden om komplekse 
fremstillingsformer. 
 
Eleven kan indsamle oplysninger 
og disponere indholdet. 
 
Eleven har viden om varierede 
udtryksformer målrettet 
forskellige målgrupper. 
 
Eleven har viden om metoder til 
layout af forskellige genrer. 

I uge 43-44 arbejder vi målrettet 
med de tre skriftlige prøveformer i 
dansk - Især skriftlig fremstilling. 
Dette skal lede frem mod 
terminsprøverne d. 1.-2. november. 
 
Vi bruger bl.a. tid på at se på 
modeltekster på portalen 
skriftligfremstilling.gyldendal.dk  

 

Opbygning af egen 
opslagsværk efter 
teksttyper. Aflevering af 
stil inden for 
tidsafgrænsning og 
skriftlig respons herpå. 

 
 

Uge 45 -51 
Romantikken 

samt 
romanlæsning 

 
Afbrydes af 

badmintonturnering 
d. 9.11, griseprojekt 

d. 30.11-1.12 og 
fagdag d. 5.12 

Fortolkning 
- Undersøgelse 
- Perspektivering 
 
Læsning 
- Tekstforståelse 
Sammenhæng 

Eleven kan undersøge samspillet 
mellem genre, sprog, indhold og 
virkelighed. 
 
Eleven kan undersøge teksters 
flertydighed. 
 
Eleven kan sætte tekster i 
relation til mulige 
fremtidsperspektiver. 

Vi arbejder litteraturhistorisk med 
romantikken og guldalderen i 
Danmark. Gennem forskellige 
tekster lærer vi om perioden og 
dens karakteristika. 
Der bliver meget fokus på analyse 
og undersøgelse af datidens 
forhold.  
 

Mundtlig gennemgang af 
analyse. 
 
Målbarometer og 
selvevaluering. 
 
Løbende lærerrespons i 
skriveforløbet. 
 



 
Eleven kan sammenfatte 
informationer fra forskellige 
elementer i teksten. 
 
Eleven kan sætte tekster ind i 
sammenhæng. 

Vi bruger undervisningsmaterialet: 
”Guld og grønne skove” af Lars 
Handesten. 
 
Sideløbende læses romanen 
”Skolen” af Jesper Wung Sung. 
Høst og Søn. 

Det er en sci-fi-fortælling som 
dog er blevet uhyggelig relevant i 
forhold til den senestes pandemi: 
covid-19.  

Aflevering af sci-fi-novelle 
med inspiration fra 
romanen ”Skolen”. 
Skriftlig lærerrespons 
herpå. 

 
Uge 1-2 Projektopgave 
 

Uge 3,4,5 og 7 
Et forfatterskab 

samt genren 
billedfortælling  

 
Afbrydes af 

fagdag d. 18.1. (den 
store læsedag) 

 

Læsning 
- Forberedelse 
- Tekstforståelse 
- Sammenhæng 

Eleven kan skaffe sig 
overblik over multimodale 
teksters opbygning. 
 
Eleven har viden om før-
læsestrategier. 
 
Eleven kan sammenfatte 
informationer fra forskellige 
elementer i teksten 
 
Eleven har viden om 
metoder til systematisk 
undersøgelse af tekster. 
 

Vi arbejder med Jesper Wung Sungs 
forfatterskab gennem bogen ”Kim Fupz 
Aakeson og Jesper Wung-Sung”. Lånt fra 
CFU 6. jan- 3. marts 2023. 
Her arbejder vi med udvalget tekster og 
sammenligner også med romanen 
”Skolen”, som vi har læst tidligere på året. 
 
Samtidig hermed præsenteres eleverne for 
genren billedfortællinger, hvor vi især 
dykker ned i grapich novels. Vi læser Jesper 
Wung-sungs ”Diego og Dolly” som er lånt til 
os fra CFU d. 13.2.23-19.3.23. 
Vi bruger undervisningsmateriale til bogen 
fra Jesper Wung-Sungs egen hjemmeside 
https://wungsung.dk/produktioner/diego-
og-dolly  

Løbende mundtlig 
evaluering i klassen. 
 
I grupper produceres en 
kort billedfortælling 
med et aktuelt 
dilemma.  
Der laves elevrespons 
herpå, og til sidst gives 
respons fra hele klassen 
på de samlede værker.  
 
 



Eleven kan diskutere mulige 
udfald af situationer 
beskrevet i tekster. 

Vi bruger ligeledes materiale fra 
”Billedfortællinger til overbygningen” af 
Cecilie Bogh og Jette Eiberg. 

 
Uge 6: Emneuge ”Uge seks”  
Uge 8: Vinterferie 
 

Uge 9-12 
Skagensmalerne 

samt 
reportagegenren 

 
Afbrydes i  
uge 10 af 

forældredag fredag 
d. 10.3.23 

 
uge 11 af 

terminsprøver 
mandag d.13.3-

tirsdag d.14.3 samt 
fagdag d.16.3.  

 
 

Fremstilling 
- Planlægning 
- Fremstilling 
 
Fortolkning 
- Oplevelse og 
indlevelse 
- Fortolkning 
- Perspektivering 
 

Eleven kan tilrettelægge 
proces fra ide til færdigt 
produkt. 
 
Eleven har viden om 
virkemidler, grafisk 
design og 
efterproduktion.  
 
Eleven har viden om 
komplekse 
fortællestrukturer og 
kompositioner. 
 
Eleven kan foretage 
flertydige fortolkninger. 
 
Eleven har viden om 
metoder til at sætte 
tekster i relation til 
mulige 
fremtidsperspektiver. 

Vi skal arbejde med de kendte Skagensmalere omkring 
år 1900. Vi bruger undervisningsbogen ”Livet på Skagen 
omkring år 1900” lånt fra CFU 24.2.23-21.4.23 samt 
undervisningsmateriale udarbejdet af Skagens Museum 
skagenskunstmuseer.dk/skole/undervisningsmateriale  
 
Vi sætter fokus på billedanalysens mange elementer, 
det særlige lys på Skagen, og de symboler og historier 
der knytter sig til værkerne. Ligeledes skal alle have 
kendskab til kunstnerkolonien på Skagen, hvor vi 
særligt dykker ned i Krøyers- og Anna Anchers liv. 
 
I grupper skal eleverne arbejde med et værk, som de 
også mundtligt fremlægger/analyserer for klassen.  
Bagefter skal de lave en parafrase over værket. 
 
Det er håbet, at vi får mulighed for at tage en tur på Den 
Hirschsprungske samling i København. Men det er 
endnu uvist, om det kan lade sig gøre. 

Løbende respons 
på det fælles 
klassearbejde. 
 
Mundtlig respons 
på fremlæggelse. 
 
Skriftlig 
aflevering af en 
reportage og 
skriftlig 
lærerrespons 
herpå. 

 
Uge 13: Introduktionskurser 



Uge 14: Påskeferie 
 

Uge 15-16 
Stavning og 

forberedelse til 
Tysklandsturen 

 

Kommunikation 
- Sprog og kultur 
- sproglig bevidsthed 

Eleven har viden om sproglige 
normer og omgangsformer i 
forskellige situationer. 
 
Eleven kan kommunikere aktivt i 
forskellige sproglige og kulturelle 
situationer i en globaliseret 
verden. 
 
Eleven har viden om nuancer i 
sproget og sprogets virkning. 

Vi sætter fokus på en 
staveproblematik, der er generel i 
klassen.  
 
Der udover forbereder vi 
lejrskolen til Tyskland.  
Da jeg i skrivende stund ikke ved 
om der istandsættes udveksling 
igen, så kan jeg ikke komme 
undervisningsplanen nærmere. 

Eleverne forbereder små 
oplæg til tysklandsturen. 
Eventuel bliver oplæggene 
en introduktion til dem 
selv og deres eget land??? 

 
Uge 17: Lejrskole Tyskland 
 



Uge 18-22 
Karen Blixens liv 
og forfatterskab  

samt roman 
 

Dog afbrudt af div. 
helligdage, fagdag 
mandag d. 8.5.23 
og 9. klassernes 

sidste skoledag d. 
17.5.23 

 

Læsning 
- Sprogforståelse 
 
Fortolkning 
- Oplevelse og indlevelse 
- Undersøgelse 
- Vurdering 

Eleven har viden om genrer, 
sprog, symbolik, forfatter, værk 
og fortæller. 

 

Eleven kan følge forløb og 
komposition i komplekse tekster. 

 

Eleven kan undersøge teksters 
flertydighed. 

 

Eleven kan diskutere forskellige 
fortolkninger af en tekst. 

 

Eleven kan vurdere betydningen 
af ord og begreber i relation til 
tekstens oprindelse. 

Forfatterforløb om Karen Blixen.  
Eleverne skal have kendskab til 
og kunne redegøre for 
forfatterskabet. Vi læser både 
romanen ”Babettes gæstebud” 
(e-bog fra CFU d. 1.5-4.6) og flere 
korte tekster af forfatteren. Her 
skal eleverne bl.a. kunne vurdere 
og perspektivere værdier og 
værdiforestillinger. 
 
Det er et håb/ønske at vi tidligt i 
forløbet tager en tur på besøg på 
Rungstedlund. Her kunne det 
være rigtig godt at få en generel 
introduktion og omvisning på 
Karen Blixen Museet. Men det 
vides endnu ikke, om det kan 
lade sig gøre. 
 
Vi bruger 
undervisningsmaterialet ”Pagten 
med djævelen” fra serien Tid til 
dansk i overbygningen af Mette 
Goldschmidt.  

Mundtlig gennemgang af 
opgaver til romanen. 
 
Analyse af udvalgte 
tekster. 

 
Uge 23-25 

 
Opsamling  

  Opsamling på det vi er kommet 
bag ud med eller som trænger til 
en genopfriskning. 
Alternativt et boost til 
retstavningen. 

 



 
Ovenstående indhold og mål suppleres af løbende prøver i læsning og retskrivning, samt opøvelse i formen. Ligeledes efterstræbes det at træne 
grammatik ca. en lektion om ugen mandag og/eller tirsdag. 
 
Årsplanen er vejledende og anses som et procespapir. Vi forbeholder os retten til ændringer, og giver plads til eventuelle gode ideer undervejs.  
 
Bøger og materialer 
Undervisningsportaler som vi abonnerer på og/eller anvender i årets arbejde:  
www.dansk.gyldendal.dk  
ordbogen.com  
https://webproever.gyldendal.dk/  
www.skriftligfremstilling.gyldendal.dk  
www.skoletube.dk  
www.opgavehylden.dk 
 
Brug Unilogin for at komme ind på siderne 
 
Eleverne kan altid benytte disse sider til deres hjemmearbejde. Uanset om det er en opgave givet på skolen, eller noget eleven på eget initiativ gerne 
vil øve sig på. 
 
Udleveret materiale i undervisningen vil ved sygdom blive påført navn og lagt i elevens kasse. Eleverne skal selv sørge for at følge op på dette ved 
fravær. 

Generelle oplysninger: 
Det forventes, at eleverne selv holder sig ajour med aktuelle lektier på Viggo (bemærk både kalenderen med generel introduktion til timen samt 
lektie”bogen”). Her vil det også fremgå, hvis der skal medbringes noget særligt til den enkelte time. 
 
Vær opmærksom på, at eleverne ALTID skal medbringe en opladt og brugbar computer i undervisningen samt et fyldt penalhus (minimum: blyant, 
viskelæder, kuglepen, lineal og blyantspidser). 
 
Forældre er altid velkomne til at melde sig, hvis de kan bidrage med noget fagligt, til de emner vi arbejder med J 



 
Der tages forbehold for ændringer 
Annette Jul Larsen / august 2022 
  



Årsplan Viby Friskole 22/23  
Fag: Matematik 8. kl.  
Lærer: Thomas Meldgaard Kristensen  
  

Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 

om eleverne har lært det, de 
skal  

Uge 32-35  
  

Tal og størrelser  
  

Alle tallene  

Tal og algebra  
  
Eleven kan anvende reelle 
tal og algebraiske udtryk i 
matematiske 
undersøgelser.   
  

Eleven kan anvende potenser og 
rødder.   
  
Eleven har viden om potenser og 
rødder.   
   
Eleven kan anvende reelle tal.   
  
Eleven har viden om irrationale 
tal.   
  

Eleverne skal arbejde med 
udgangspunkt i s. 4-30 i Kontext 
(suppleret med andet materiale), 
De skal gennem forskellige 
opgaver og aktiviteter opnå en 
viden om og forståelse af 
forskellige talsystemer. 
Endvidere skal undersøge 
forskellige taltyper, såsom de 
naturlige tal, hele tal, rationale 
tal og reelle tal.  
  
I dette forløb træner vi også 
matematik uden hjælpemidler.  

Ved løbende evalueringer 
på både tomandshånd og 
fælles i klasen, ved 
gruppearbejde og ved at 
elevafleveringer.  

  



Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 

om eleverne har lært det, de 
skal  

Uge 36-38  
  

Tal og størrelser  
  

Procent  

Tal og algebra  
  
Eleven kan anvende reelle 
tal og algebraiske udtryk i 
matematiske 
undersøgelser.   
  

Eleven kan anvende decimaltal, 
brøk og procent.   
  
Eleven har viden om 
sammenhængen mellem 
decimaltal, brøk og procent.   
  
Eleven kan opstille og løse 
ligninger og enkle uligheder.   
  
Eleven har viden om 
ligningsløsning med og uden 
digitale værktøjer.   
  

Eleverne skal arbejde med 
udgangspunkt i s. 31-48 i Kontext 
(suppleret med andet materiale), 
for at opbygge en større forståelse 
for procentregning, og 
sammenhængen mellem procent, 
brøk og decimaltal. De skal 
gennem tekst og formler beregne 
og forholde sig til, hvordan 
kroppen reagerer, når der indtages 
alkohol.  
også blive klogere på, hvordan. 
Dette arbejdes både analogt og 
digitalt.  
  
I dette forløb træner vi også 
matematik uden hjælpemidler.  

Ved løbende evalueringer 
på både tomandshånd og 
fælles i klasen, ved 
gruppearbejde og ved at 
elevafleveringer.  

  
Sideskift  
  



Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 

om eleverne har lært det, de 
skal  

Uge 39-44  
  

Tal og størrelser  
  
Handel og økonomi  
  
Forberedelse og 
afholdelse af skriftlig 
terminsprøve   

Tal og algebra  
  
Eleven kan anvende reelle 
tal og algebraiske udtryk i 
matematiske 
undersøgelser.   
  

Eleven kan udføre beregninger 
vedrør ende procentuel vækst, 
herunder rentevækst.  
   
Eleven har viden om procentuel 
vækst og metoder til vækst 
beregninger i regneark, herunder 
viden om renter, lån og 
opsparing.   
  

Eleverne skal arbejde med 
udgangspunkt i s. 49-69 i Kontext 
(suppleret med andet materiale).  
Gennem relaterbare fortællinger, 
skal eleverne undersøge og 
forholde sig til forskellige 
problemstillinger, som skal give 
dem en viden og forståelse for 
hverdagsøkonomi, herunder 
skat,  lån og opsparinger.  
Vi arbejder både analogt og 
digitalt.  
  
I dette forløb træner vi også 
matematik uden hjælpemidler.  

Ved løbende evalueringer 
på både tomandshånd og 
fælles i klasen, ved 
gruppearbejde og ved at 
elevafleveringer.  
  
Terminsprøve i matematik 
d. 2. november  

  
  
  
  



Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 

om eleverne har lært det, de 
skal  

Uge 45-48  
  

Former og 
dimensioner  

  
Punkter, linjer og 

former  

Geometri og måling  
  
Eleven kan forklare 
geometriske 
sammenhænge og 
beregne mål.  

Eleven kan fremstille præcise 
tegninger ud fra givne 
betingelser.   
  
Eleven har viden om metoder til at 
fremstille præcise tegninger, 
herunder med digitale værktøjer.   
  
Eleven kan undersøge egenskaber 
ved linjer knyttet til polygoner og 
cirkler, herunder med digitale 
værktøjer.   
  
Eleven kan gennemføre 
modelleringsprocesser, herunder 
med ind dragelse af digital 
simulering.   
  
Eleven har viden om forskel på 
generalisere de matematiske 
resultater og resultater, der gælder 
i enkelttilfælde.   
  

Eleverne skal arbejde med 
udgangspunkt i s. 70-94 i Kontext 
(suppleret med andet materiale). 
Vi skal fremstille præcises figurer 
ud fra givne betingelser både 
digitaltalt og analogt. Endvidere 
skal vi undersøge forskellige 
geometriske figurer med 
forskellige egenskaber, for at 
opdage nogle sammenhænge som 
gør sig gældende.  
  
I dette forløb træner vi også 
matematik uden hjælpemidler.  

Ved løbende evalueringer 
på både tomandshånd og 
fælles i klasen, ved 
gruppearbejde og ved at 
elevafleveringer.  

  
  



Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 

om eleverne har lært det, de 
skal  

Uge 49-1  
  

Former og 
dimensioner  

  
Måling og tegning  

Geometri og måling  
  
Eleven kan forklare 
geometriske 
sammenhænge og beregne 
mål.  

Eleven kan fremstille præcise 
tegninger ud fra givne 
betingelser.   
  
Eleven har viden om metoder til at 
fremstille præcise tegninger, 
herunder med digitale værktøjer.  
  
Eleven har viden om linjer knyttet 
til polygoner og cirkler.   
  
Eleven kan bestemme mål i 
figurer ved hjælp af formler og 
digitale værktøjer.   
  
Eleven har viden om formler og 
digitale værktøjer, der kan 
anvendes ved bestemmelse af 
omkreds, areal og rumfang af 
figurer.   
  

Eleverne skal arbejde med 
udgangspunkt i s. 95-119 i Kontext 
(suppleret med andet materiale).  
Der skal tegnes i målestoksforhold, 
og der skal arbejdes med rumlige 
figurer, deres udseende, beregning 
af rumfang samt omskrivning 
mellem enheder.  

Ved løbende evalueringer 
på både tomandshånd og 
fælles i klasen, ved 
gruppearbejde og ved at 
elevafleveringer.  

  
  



Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 

om eleverne har lært det, de 
skal  

Uge 3-5  
  

Data og chance   
  

Data  

Statistik og sandsynlighed  
  
Eleven kan vurdere 
statistiske undersøgelser 
og anvende 
sandsynlighed.   
  

Eleven kan undersøge 
sammenhænge i om verdenen 
med datasæt.   
  
Eleven har viden om metoder til 
undersøgelse af sammenhænge 
mellem datasæt, herunder med 
digitale værktøjer.   
  
Eleven kan undersøge 
sammenhænge mellem kurver og 
ligninger.   
  
Eleven har viden om metoder til at 
under søge sammenhænge 
mellem kurver og ligninger, 
herunder med digitale værktøjer.   
  

Eleverne skal arbejde med 
udgangspunkt i s. 120-142 i Kontext 
(suppleret med andet materiale).  
Vi skal arbejde med at forstå og 
formidle data på en konstruktiv 
måde.  
Det gør vi, ved at bearbejde data 
vha. statistiske deskriptorer, 
diagrammer og tabeller.  
Vi skal se på gode og mindre gode 
eksempler, og vurderer hvad det 
præcist er, der gør dem 
henholdsvis gode og mindre gode.  
  
I dette forløb træner vi også 
matematik uden hjælpemidler.  

Ved løbende evalueringer 
på både tomandshånd og 
fælles i klasen, ved 
gruppearbejde og ved at 
elevafleveringer.  

  
  



Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 

om eleverne har lært det, de 
skal  

Uge 7-10  
  

Data og chance   
  

Tælling og chance  

Statistik og sandsynlighed  
  
Eleven kan vurdere 
statistiske undersøgelser 
og anvende 
sandsynlighed.   
  

Eleven kan beregne sammensatte 
sand synligheder   
  
Eleven har viden om 
sandsynlighedsmodel ler og 
sandsynligheds beregninger.   
  

Eleverne skal arbejde med 
udgangspunkt i s. 143-165 i Kontext 
(suppleret med andet materiale).  
Vi skal tage udgangspunkt i 
forskellige eksperimenter, og 
arbejde med sandsynligheder for 
forskellige udfald. Både enkelte 
udfald og sammensatte udfald.  
Vi skal lære om ”både og” 
(multiplikationsprincippet) og 
”enten eller” (additionsprincippet)  
Vi skal afprøve vores viden ifm. 
forskellige spil, hvor en fornuftige 
strategi på baggrund af 
matematisk arbejde, gerne skulle 
give en fordel.   
  
I dette forløb træner vi også 
matematik uden hjælpemidler.  

Ved løbende evalueringer 
på både tomandshånd og 
fælles i klasen, ved 
gruppearbejde og ved at 
elevafleveringer.  

  
  



Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 

om eleverne har lært det, de 
skal  

Uge 11  
  

Skriftlig 
terminsprøve   

  
Pengeuge  

Tal og algebra  
  
Eleven kan anvende reelle 
tal og algebraiske udtryk i 
matematiske 
undersøgelser.   
  

Eleven kan anvende ikke-lineære 
funktioner til at beskrive sammen 
hænge og forandringer.   
  
Eleven har viden  
om repræsentationer for 
ikkelineære funktioner.   
  
  

Uge 11 er landsdækkende 
pengeuge, hvilket betyder at mere 
end 30.000 elever i netop denne 
uge arbejder med temaet ”penge” 
som en del af 
matematikundervisningen.   
Vi skal bl.a. beskæftige os med 
privatøkonomi, lønsedler, budget, 
og kviklån.  
Jeg arbejder på, at vi kan få besøg 
af en bankrådgiver.  
  
  
  

Terminsprøve i matematik 
d. 13. marts  
  
Ved løbende evalueringer 
på både tomandshånd og 
fælles i klasen, ved 
gruppearbejde og ved at 
elevafleveringer.  

  
  



Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 

om eleverne har lært det, de 
skal  

Uge 12-16  
  

Mønstre og 
sammenhænge  

  
Funktioner  

Tal og algebra  
  
Eleven kan anvende reelle 
tal og algebraiske udtryk i 
matematiske 
undersøgelser.   
  

Eleven kan anvende lineære 
funktioner til at beskrive sammen 
hænge og forandringer.   
  
Eleven har viden om 
repræsentationer for lineære 
funktioner.   
  
Eleven kan anvende ikke-lineære 
funktioner til at beskrive sammen 
hænge og forandringer.   
  
Eleven har viden  
om repræsentationer for 
ikkelineære funktioner.   
  

Eleverne skal arbejde med 
udgangspunkt i s. 166-188 i Kontext 
(suppleret med andet materiale).  
Vi skal undersøge lineære og ikke-
lineære sammenhænge:  
- Hvad sker der med arealet af et 
kvadrat, når sidelængden bliver 
større?  
- Hvad er prisen pr. person for at 
køre taxa, når man er person? 2. 
personer, 3. personer?   
Det er nogle af de spørgsmål vi 
skal fordybe os omkring i dette 
forløb.  
  
I dette forløb træner vi også 
matematik uden hjælpemidler.  

Ved løbende evalueringer 
på både tomandshånd og 
fælles i klasen, ved 
gruppearbejde og ved at 
elevafleveringer.  

  
Sideskift  
  



Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 

om eleverne har lært det, de 
skal  

Uge 18-21  
  

Mønstre og 
sammenhænge  

  
Formler og ligninger  

Tal og algebra  
  
Eleven kan anvende reelle 
tal og algebraiske udtryk i 
matematiske 
undersøgelser.   
  

Eleven kan udføre omskrivninger 
og beregninger med variable.   
  
Eleven har viden om metoder til 
omskrivninger og beregninger 
med variable, herunder med 
digitale værktøjer.   
  
Eleven kan opstille og løse 
ligninger og enkle uligheder.   
  
Eleven har viden om 
ligningsløsning med og uden 
digitale værktøjer.  
  

Eleverne skal arbejde med 
udgangspunkt i s. 189-208 i 
Kontext (suppleret med andet 
materiale).  
Vi skal forbyde os i klassisk 
ligningsløsning og regnereglerne 
for dette, samt ligningsløsning med 
CAS-værktøj,   
Vi skal arbejde med at omsætte 
information til en ligning  
Vi skal også arbejde visuelt, hvor vi 
tager udgangspunkt i forskellige 
mønstre. Det gør vi for at styrke 
elevernes forståelse for algebra 
som en markant og vigtig brik i 
matematikken.  
  
I dette forløb træner vi også 
matematik uden hjælpemidler.  

Ved løbende evalueringer 
på både tomandshånd og 
fælles i klasen, ved 
gruppearbejde og ved at 
elevafleveringer.  

  
  
  
  
  



Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 

om eleverne har lært det, de 
skal  

Uge 22-25  
  

Undersøgende 
matematik  

  
Mundtlig matematik  

  
Repetition og 

afrunding  
  

Problembehandling  
  
Eleven kan handle med 
dømmekraft i komplekse 
situationer med 
matematik.   
  

Eleven kan gennemføre 
modelleringsprocesser, herunder 
med ind dragelse af digital 
simulering.   
  
Eleven har viden om elementer i 
modelleringsprocesser og digitale 
værktøjer, der kan understøtte 
simulering.   
  
Eleven kan skelne mellem 
enkelttilfælde og 
generaliseringer.   
  
Eleven kan kritisk søge 
matematisk information, herunder 
med digitale medier.   
  
Eleven har viden om 
informationssøgning og vurdering 
af kilder.   
   
  

I dette forløb, skal vi afrunde året, 
ved at opsummere alt det vi har 
lært. Det gør vi bl.a. gennem 
forskellige problemstillinger, som 
giver anledning til at undersøge og 
komme med løsningsforslag.  
Eleverne skal i dette forløb særligt 
arbejde i grupper, og bruge 
hinandens kompetencer.  
Således vil skoleåret blive afsluttet 
med en eller anden form for 
mundtlig årsprøve, som forsøger at 
afspejler den prøve eleverne kan 
komme til i 9. klasse, hvis mundtlig 
matematik udtrækkes til prøvefag.  
  
I dette forløb træner vi også 
matematik uden hjælpemidler.  

Ved løbende evalueringer 
på både tomandshånd og 
fælles i klasen, ved 
gruppearbejde og ved at 
elevafleveringer.  

  
  
  



Årsplan Viby Friskole 22/23  
Fag: Engelsk 8. klasse  
Lærer: Andreas Nørretranders  
  

Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 
om eleverne har lært det, 

de skal  

Uge  
32-36  

  
Role Models  

Mundtlig kommunikation  
Eleven kan deltage i 
længere, spontane 
samtaler og argumentere 
for egne synspunkter på 
engelsk.  
  
Skriftlig kommunikation  
Eleven kan forstå og skrive 
længere, 
sammenhængende tekster 
med forskellige formål på 
engelsk  
  
  
  
  

Skriftlig kommunikation, Skrivning 
(Fase 1)  
Eleven kan udtrykke sig skriftligt 
afpasset formål / Eleven har viden 
om tekstskabeloner  
  

Mundtlig kommunikation, 
Sproglæringsstrategier (Fase 1)  
Eleven kan brainstorme med 
centrale ord og overbegreber / 
Eleven har viden om 
brainstormingsteknikker  
  
Skriftlig kommunikation, Læsning 
(Fase 1)  
Eleven kan forstå hovedindhold af 
enkle argumenterende tekster / 
Eleven har viden om enkle 
retoriske og argumentative 
virkemidler på engelsk  
  

Med forløbet her er det hensigten 
at introducere eleverne for flere 
forskellige rollemodeller. Forløbet 
er desuden udformet, så eleverne 
langsomt får ballast nok til at 
kunne læse en autentisk novelle 
fra the Harlem Renaissance.   

Forløbet afsluttes med et 
elevproduceret produkt, i 
for af for eksempel en 
skriftlig aflevering eller 
fremlæggelse.  
  
  
  
  
  
  



Kultur og samfund, Interkulturel 
kontakt (Fase 2)  
Eleven kan agere i spontane 
internationale kulturmøder / 
Eleven har viden om sproglige 
regler, normer og værdier i 
forskellige kulturer og samfund  
  
Skriftlig kommunikation, Læsning 
(Fase 2)  
Eleven kan forstå centrale 
synspunkter i autentiske tekster / 
Eleven har viden om hjælpemidler 
til læsning af tekster  
  
Mundtlig kommunikation, 
Præsentation (Fase 2)  
Eleven kan give detaljerede 
fremstillinger af fakta og 
synspunkter / Eleven har viden 
om teknikker til at give 
sammenhængende fremstillinger  

  
  
  
  

Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 

om eleverne har lært det, de 
skal  



Uge  
37-40  

  
Scotland  

Skriftlig kommunikation  
Eleven kan forstå og skrive 
længere, 
sammenhængende tekster 
med forskellige formål på 
engelsk  
  
Kultur og samfund  
Eleven kan agere 
selvstændigt i 
internationale kulturmøder 
på baggrund af forståelse 
af kulturelle og 
samfundsmæssige 
forhold.  

Skriftlig kommunikation, Læsning 
(Fase 2)  
Eleven kan forstå centrale 
synspunkter i autentiske tekster / 
Eleven har viden om hjælpemidler 
til læsning af tekster  
  
Kultur og samfund, Tekst og 
medier (Fase 2)  
Eleven kan vurdere 
engelsksprogede tekster i forhold 
til genre og sprogbrug / Eleven 
har viden om kriterier til vurdering 
af tekster  

I dette forløb tager vi  ud at rejse. Vi 
skal til Skotland og opleve en bred 
vifte af alt, hvad dette land har at 
byde på.  

Forløbet afsluttes med et 
elevproduceret produkt, i 
for af for eksempel en 
skriftlig aflevering eller 
fremlæggelse.  
  
  
  
  
  
  

  
Uge 41: Performanceuge  
Uge 42: Efterårsferie  
  
  

Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 
om eleverne har lært det, 

de skal  



Uge  
43-46  

  
Face your Prejudice  

Mundtlig kommunikation  
Eleven kan deltage i 
længere, spontane 
samtaler og argumentere 
for egne synspunkter på 
engelsk.  
  
Skriftlig kommunikation  
Eleven kan forstå og skrive 
længere, 
sammenhængende tekster 
med forskellige formål på 
engelsk  
  
Kultur og samfund  
Eleven kan agere 
selvstændigt i 
internationale kulturmøder 
på baggrund af forståelse 
af kulturelle og 
samfundsmæssige 
forhold.  

Mundtlig kommunikation, 
Sprogligt fokus (Fase 2)  
Eleven kan anvende et rimelig 
præcist og nuanceret ordforråd / 
Eleven har viden om nuancering af 
ordforråd  
  
Mundtlig kommunikation, 
Præsentation (Fase 2)  
Eleven kan give detaljerede 
fremstillinger af fakta og 
synspunkter / Eleven har viden 
om teknikker til at give 
sammenhængende fremstillinger  
  
Mundtlig kommunikation, 
Sproglæringsstrategier (Fase 2)  
Eleven kan tilpasse en sproglig 
fremlæggelse efter formål og 
modtager / Eleven har viden om 
planlægning og revision af 
mundtlige fremlæggelser  
  

Formålet med forløbet her er at 
give eleverne nogle 
grundlæggende kompetencer, der 
gør dem i stand til at forholde sig til 
problematikker omkring 
fordomme og stereotyper og via 
den viden selv være i stand til at 
udbrede budskabet om 
betydningen af øget tolerance 
mennesker imellem.  

Forløbet afsluttes med et 
elevproduceret produkt, i 
for af for eksempel en 
skriftlig aflevering eller 
fremlæggelse.  
  
  
  
  
  
  

  
Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 
om eleverne har lært det, 

de skal  

Uge  
47-51  

Mundtlig kommunikation  Mundtlig kommunikation, Sprogligt 
fokus (Fase 2)  

Konceptet 'demokrati' sættes i 
perspektiv, når eleverne skal 

Forløbet afsluttes med et 
elevproduceret produkt, i 



  
Democracy  

Eleven kan deltage i 
længere, spontane 
samtaler og argumentere 
for egne synspunkter på 
engelsk.  
  
Skriftlig kommunikation  
Eleven kan forstå og skrive 
længere, 
sammenhængende tekster 
med forskellige formål på 
engelsk  
  
Kultur og samfund  
Eleven kan agere 
selvstændigt i 
internationale kulturmøder 
på baggrund af forståelse 
af kulturelle og 
samfundsmæssige 
forhold.  
  

Eleven kan anvende et rimelig 
præcist og nuanceret ordforråd / 
Eleven har viden om nuancering af 
ordforråd  
  
Mundtlig kommunikation, 
Sproglæringsstrategier (Fase 1)  
Eleven kan brainstorme med 
centrale ord og overbegreber / 
Eleven har viden om 
brainstormingsteknikker  
  
Skriftlig kommunikation, Skrivning 
(Fase 1)  
Eleven kan udtrykke sig skriftligt 
afpasset formål / Eleven har viden 
om tekstskabeloner  
  
Mundtlig kommunikation, 
Præsentation (Fase 1)  
Eleven kan give 
sammenhængende fremstillinger 
på basis af indhentede 
informationer / Eleven har viden 
om at søge og strukturere 
information  
  
Mundtlig kommunikation, Lytning 
(Fase 2)  
Eleven kan forstå hovedindholdet 
af autentiske tekster om 

arbejde med Nordkorea som 
eksempel på et diktatur og med 
protesterne i Hong Kong i 2019-20 
som eksempel på en nuværende 
demokratisk kamp. Eleverne får et 
indblik i dele af verden, hvor 
demokrati ikke er en selvfølge, og 
får derigennem mulighed for at 
reflektere over deres egen 
hverdag i et demokratisk 
samfund.  

for af for eksempel en 
skriftlig aflevering eller 
fremlæggelse.  
  
  
  
  
  
  



samfundsrelaterede emner / 
Eleven har viden om kombination 
af teknikker til lytning  
  
Mundtlig kommunikation, 
Præsentation (Fase 2)  
Eleven kan give detaljerede 
fremstillinger af fakta og 
synspunkter / Eleven har viden 
om teknikker til at give 
sammenhængende fremstillinger  
  
Kultur og samfund, Interkulturel 
kontakt (Fase 1)  
Eleven kan kommunikere om egne 
og andres kulturmøder / Eleven 
har viden om potentielle 
konfliktpunkter i kulturmøder  

  
Uge 52: Juleferie  
Uge 1-2: Projektopgave  
  
  

Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 

om eleverne har lært det, de 
skal  



Uge  
3-5  

  
Skateboarding  

Mundtlig kommunikation  
Eleven kan deltage i 
længere, spontane 
samtaler og argumentere 
for egne synspunkter på 
engelsk.  
  
Skriftlig kommunikation  
Eleven kan forstå og skrive 
længere, 
sammenhængende tekster 
med forskellige formål på 
engelsk  
  
Kultur og samfund  
Eleven kan agere 
selvstændigt i 
internationale kulturmøder 
på baggrund af forståelse 
af kulturelle og 
samfundsmæssige 
forhold.  
  
  
  
  

Mundtlig kommunikation, 
Sprogligt fokus (Fase 1)  
Eleven kan anvende mindre 
hyppige ord og kollokationer / 
Eleven har viden om idiomatisk 
sprogbrug  
  
Kultur og samfund, Tekst og 
medier (Fase 1)  
Eleven kan producere 
multimodale teksttyper på engelsk 
/ Eleven har viden om struktur og 
funktion i multimodale medier  
  
Mundtlig kommunikation, 
Sprogligt fokus (Fase 2)  
Eleven kan anvende et rimelig 
præcist og nuanceret ordforråd / 
Eleven har viden om nuancering af 
ordforråd  
  
Skriftlig kommunikation, Læsning 
(Fase 1)  
Eleven kan forstå hovedindhold af 
enkle argumenterende tekster / 
Eleven har viden om enkle 
retoriske og argumentative 
virkemidler på engelsk  
  
Mundtlig kommunikation, Lytning 
(Fase 1)  

Vi følger en gruppe danske elever, 
der væbnet med et videokamera 
og mobiltelefoner satte sig for at 
udforske New Yorks kultur med 
udgangspunkt i det, de unge 
syntes var spændende. En af de 
ting, eleverne satte sig for at 
opleve, var skaterkulturen i New 
York. Det blev en begivenhedsrig.  

Forløbet afsluttes med et 
elevproduceret produkt, i 
for af for eksempel en 
skriftlig aflevering eller 
fremlæggelse.  
  
  
  
  
  
  



Eleven kan forstå varianter af 
engelsk fra forskellige autentiske 
situationer / Eleven har viden om 
regionale og sociale varianter af 
engelsk  

  
Uge 6: Emneuge  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 

om eleverne har lært det, de 
skal  



Uge  
7  
  

Amanda Gorman  

Mundtlig kommunikation  
Eleven kan deltage i 
længere, spontane 
samtaler og argumentere 
for egne synspunkter på 
engelsk.  
  
Kultur og samfund  
Eleven kan agere 
selvstændigt i 
internationale kulturmøder 
på baggrund af forståelse 
af kulturelle og 
samfundsmæssige 
forhold.  

Mundtlig kommunikation, Lytning 
(Fase 2)  
Eleven kan forstå hovedindholdet 
af autentiske tekster om 
samfundsrelaterede emner / 
Eleven har viden om kombination 
af teknikker til lytning  
  
Mundtlig kommunikation, Samtale 
(Fase 1)  
Eleven kan indgå i spontane 
samtaler om forskellige emner i et 
sprog, der passer til situationen / 
Eleven har viden om 
høflighedsstrategier  

I dette forløb kommer vi bagom 
digteren Amanda Gorman og 
hendes digt 'The Hill We Climb', der 
har taget verden med storm. Siden 
Joseph Bidens indsættelse som 
præsident i USA har den unge 
forfatter været på alles læber.  

Forløbet afsluttes med et 
elevproduceret produkt, i 
for af for eksempel en 
skriftlig aflevering eller 
fremlæggelse.  
  
  
  
  
  
  

  
Uge 8: Vinterferie  
  
  
  
  
  
  
  

Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 

om eleverne har lært det, de 
skal  

Uge  
9-12  

Mundtlig kommunikation  Kultur og samfund, Tekst og 
medier (Fase 3)  

Fantasy er en af de mest populære 
genrer - både i litteraturen og i det 

Forløbet afsluttes med et 
elevproduceret produkt, i 



  
Fantasy  

  
(Terminsprøver i uge 

11)  

Eleven kan deltage i 
længere, spontane 
samtaler og argumentere 
for egne synspunkter på 
engelsk.  
  
Skriftlig kommunikation  
Eleven kan forstå og skrive 
længere, 
sammenhængende tekster 
med forskellige formål på 
engelsk  
  
Kultur og samfund  
Eleven kan agere 
selvstændigt i 
internationale kulturmøder 
på baggrund af forståelse 
af kulturelle og 
samfundsmæssige 
forhold.  

Eleven kan anvende varierede 
teksttyper i forskellige medier på 
engelsk / Eleven har viden om 
sammenhæng mellem genre, 
indhold og formål  
  
Mundtlig kommunikation, 
Præsentation (Fase 1)  
Eleven kan give 
sammenhængende fremstillinger 
på basis af indhentede 
informationer / Eleven har viden 
om at søge og strukturere 
information  
  
Skriftlig kommunikation, Læsning 
(Fase 3)  
Eleven kan forstå hovedindhold og 
sammenhæng i forskellige 
teksttyper / Eleven har viden om 
læsestrategier i forhold til 
læseformål  
  
Skriftlig kommunikation, Læsning 
(Fase 2)  
Eleven kan forstå centrale 
synspunkter i autentiske tekster / 
Eleven har viden om hjælpemidler 
til læsning af tekster  
  

generelle mediebillede. De seneste 
mange år er der udkommet både 
serier, film, computerspil, bøger og 
graphic novels om fantasy, og 
genren bliver kun mere populær 
og bredere som tiden går.   
I dette forløb får eleverne indblik i 
fantasy-genren. De bliver fortrolige 
med genrekonventionerne og får 
lov til selv at arbejde med dem.   
  

for af for eksempel en 
skriftlig aflevering eller 
fremlæggelse.  
  
  
  
  
  
  



Skriftlig kommunikation, Skrivning 
(Fase 1)  
Eleven kan udtrykke sig skriftligt 
afpasset formål / Eleven har viden 
om tekstskabeloner  

  
Uge 13: Introuge  
Uge 14: Påskeferie  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 
om eleverne har lært det, 

de skal  

Uge  
15-16  

  
Fan Fiction  

Skriftlig kommunikation  
Eleven kan forstå og skrive 
længere, 
sammenhængende tekster 
med forskellige formål på 
engelsk  
  

Skriftlig kommunikation, Skrivning 
(Fase 1)  
Eleven kan udtrykke sig skriftligt 
afpasset formål / Eleven har viden 
om tekstskabeloner  
  

Forløbet har primært fokus på 
engelsk skriftlighed, men også på 
kendskab til genren fanfiction.  
Der tages udgangspunkt i et udvalg 
af unge mennesker der selv skriver 
og udgiver fanfiction på nettet. 
Eleverne møder de unge 

Forløbet afsluttes med et 
elevproduceret produkt, i 
for af for eksempel en 
skriftlig aflevering eller 
fremlæggelse.  
  
  



Kultur og samfund  
Eleven kan agere 
selvstændigt i 
internationale kulturmøder 
på baggrund af forståelse 
af kulturelle og 
samfundsmæssige 
forhold.  

Skriftlig kommunikation, Læsning 
(Fase 2)  
Eleven kan forstå centrale 
synspunkter i autentiske tekster / 
Eleven har viden om hjælpemidler 
til læsning af tekster  
  
Skriftlig kommunikation, 
Sproglæringsstrategier (Fase 1)  
Eleven kan give og modtage 
respons i det skriftlige arbejde / 
Eleven har viden om 
responsmetoder og enkle 
notatteknikker  

mennesker via portrætartikler og 
uddrag af deres fanfiction-
historier. Alle novellerne er 
oprindeligt skrevet på dansk, men 
er oversat og bearbejdet af den 
herboende amerikanske forfatter 
Diana Deverell, således at sproget 
er korrekt.   
   

  
  
  

  
Uge 17: Lejrskole i Tyskland  
  

Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 

om eleverne har lært det, de 
skal  

Uge  
18-19  

  
Focus on Sydney  

Kultur og samfund  
Eleven kan agere 
selvstændigt i 
internationale kulturmøder 
på baggrund af forståelse 
af kulturelle og 
samfundsmæssige 
forhold.  

Kultur og samfund, Interkulturel 
kontakt (Fase 1)  
Eleven kan kommunikere om 
egne og andres kulturmøder / 
Eleven har viden om potentielle 
konfliktpunkter i kulturmøder  
  
Kultur og samfund, Engelsk som 
adgang til verden (Fase 1)  

Focus on: Sydney er delt i to 
kapitler, der ser på storbyen fra to 
forskellige vinkler. I det første 
møder eleverne Sydney som om 
de bor i byen. Eleverne bliver 
udfordret på deres mundtlige og 
argumentative evner, når de skal 
arbejde med differentierings-
strukturen See-Think-Wonder, og 

Forløbet afsluttes med et 
elevproduceret produkt, i 
for af for eksempel en 
skriftlig aflevering eller 
fremlæggelse.  
  
  
  
  



Eleven kan forklare enkle forskelle 
på sproglige varianter i det 
engelske sprog / Eleven har viden 
om varianter af engelsk på 
verdensplan  

når de skal diskutere fordele og 
ulemper ved at bo i et 
multikulturelt samfund.  
I det andet kapitel skal de udforske 
byen som turister. Her kommer de 
til at arbejde med nyttige sproglige 
vendinger, når de skal læse en 
dialog og høre en masse australsk i 
forskellige videoer. De kommer til 
at udforske byens attraktioner øve 
sig i australsk, når de til sidst skal 
filme en vlog om deres oplevelser i 
Sydney.   

  
  

  
Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 

om eleverne har lært det, de 
skal  

Uge  
20-22  

  
Rugby, People, and 

Politics  

Mundtlig kommunikation  
Eleven kan deltage i 
længere, spontane 
samtaler og argumentere 
for egne synspunkter på 
engelsk.  
  
Skriftlig kommunikation  
Eleven kan forstå og skrive 
længere, 
sammenhængende tekster 

Skriftlig kommunikation, Læsning 
(Fase 2)  
Eleven kan forstå centrale 
synspunkter i autentiske tekster / 
Eleven har viden om hjælpemidler 
til læsning af tekster  
  
Kultur og samfund, Engelsk som 
adgang til verden (Fase 1)  
Eleven kan forklare enkle forskelle 
på sproglige varianter i det 
engelske sprog / Eleven har viden 

Dette forløb er en introduktion til 
sporten rugby. Fokus er både på 
selve sporten men også på rugby 
som historisk, kulturelt og politisk 
fænomen. Forløbet gennemgår 
først de helt basale regler for selve 
spillet. Dernæst inddrages rugby-
historiske begivenheder som VM i 
Sydafrika i 1995, med Nelson 
Mandela i spidsen.  
  

Forløbet afsluttes med et 
elevproduceret produkt, i 
for af for eksempel en 
skriftlig aflevering eller 
fremlæggelse.  
  
  
  
  
  
  



med forskellige formål på 
engelsk  
  
Kultur og samfund  
Eleven kan agere 
selvstændigt i 
internationale kulturmøder 
på baggrund af forståelse 
af kulturelle og 
samfundsmæssige 
forhold.  

om varianter af engelsk på 
verdensplan  
  
Kultur og samfund, Interkulturel 
kontakt (Fase 1)  
Eleven kan kommunikere om 
egne og andres kulturmøder / 
Eleven har viden om potentielle 
konfliktpunkter i kulturmøder  

Forløbet træner eleverne i både 
skriftlige og mundtlige kundskaber. 
De vil møde flere opgaver, hvor de 
skal arbejde med enkelte 
ordklasser og de vil skulle anvende 
gambitter i autentisk mundtlig 
kommunikation.   

  
Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 

om eleverne har lært det, de 
skal  

Uge  
23-25  

  
Canada  

Mundtlig kommunikation  
Eleven kan deltage i 
længere, spontane 
samtaler og argumentere 
for egne synspunkter på 
engelsk.  
  
Skriftlig kommunikation  
Eleven kan forstå og skrive 
længere, 
sammenhængende tekster 
med forskellige formål på 
engelsk  
  

Mundtlig kommunikation, 
Præsentation (Fase 1)  
Eleven kan give 
sammenhængende fremstillinger 
på basis af indhentede 
informationer / Eleven har viden 
om at søge og strukturere 
information  
  
Kultur og samfund, Interkulturel 
kontakt (Fase 1)  
Eleven kan kommunikere om 
egne og andres kulturmøder / 

Dette forløb er tænkt som et 
kulturforløb, der bringer eleverne 
så tæt på et kulturmøde, som det 
er muligt. Canada er ikke et land, 
som danske børn kender ret 
meget til. Canada vil af mange 
elever blive opfattet som en del af 
- eller ligesom - USA. Dette er et 
godt udgangspunkt for at tale om, 
hvad vi tror vi ved og hvad 
vi faktisk ved om andre lande og 
kulturer, og hvilke misforståelser, 
der kan opstå på baggrund af 
manglende viden.   

Forløbet afsluttes med et 
elevproduceret produkt, i 
for af for eksempel en 
skriftlig aflevering eller 
fremlæggelse.  
  
  
  
  
  
  



Kultur og samfund  
Eleven kan agere 
selvstændigt i 
internationale kulturmøder 
på baggrund af forståelse 
af kulturelle og 
samfundsmæssige 
forhold.  

Eleven har viden om potentielle 
konfliktpunkter i kulturmøder  

  
  



Årsplan Viby Friskole 22/23  
Fag: Tysk 8.klasse  
Lærer: Bettina Marup-Dalsten / BM  
  

Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 
om eleverne har lært det, 

de skal  

  
Uge 32-41  

  
Ferien  

  
Perfektum  

Modalverber  
Ordstilling  

  
Skriftlig opgave  

  

  
  
Skriftlig kommunikation:  
Eleven kan kommunikere 
på tysk mundtligt i et 
forståeligt og 
sammenhængende sprog  
  
Mundtlig kommunikation:  
Eleven kan kommunikere 
på tysk mundtligt i et 
forståeligt og 
sammenhængende sprog  
  

  
  
Eleven har viden om 
sætningsopbygning  
  
Eleven har viden om centrale 
sprogbrugsregler  
  
Eleven har viden om udtale og 
sætningsopbygning  
  
Eleven kan formulere enkle, klare 
og forståelige budskaber  

Kap. 1 i Der Sprung 3  
NGG s. 12-13  
  
Grammatikken bruges mundtligt 
og skriftligt inden for alle de tre 
områder, der hænger sammen i 
konstruktion af skrevne og talte 
sætninger.  
  
Was habe ich in den Ferien 
gemacht - perfektumsætninger  
  
Spørgsmål og svar med 
modalverber  
  
Rigtig/forkert opgaver i ordstilling  
  
Ordforrådslister udarbejdes fælles  

  
  
  
Skriftlig opgave   
  
Samtaler  
  

  



  
Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 
om eleverne har lært det, 

de skal  

  
  

Uge 43-48  
  

Café und 
Restaurant in 
Deutschland  

  
Shoppen  

  
Die Deutschen 
und die Dänen  

  
Pronominer  
(pers+poss)  

  

  
Kultur og samfund:  
Eleven kan forstå og 
anvende forståelse for 
kultur  
  
Mundtlig kommunikation:  
Eleven kan kommunikere 
på tysk mundtligt i et 
forståeligt og 
sammenhængende sprog  
  

  
Eleven kan anvende kulturbundne 
udtryk i enkle dialogsituationer  
  
Eleven kan kommunikere på tysk 
med sprogbrugere lokalt og 
globalt  
  
Eleven har viden om at afkode 
budskaber i forskellige 
situationer   
  
Eleven har viden om kulturbundne 
udtryk og høflighedsformer  
  
Eleven kan indgå i, fastholde og 
afslutte samtaler om nære emner  

  
Hjemmelavede kopiark og 
opgaver  
  
Rollespil  
  
På cafe hos Mette  
  
Mødet med tyskerne  
  
Der Sprung uddrag kap.3,11  
  
Sammenligninger 
Tyskere/danskere  
  
Kajs Kanal om Pronominer  

  
Rollespil  
  
Mettes feedback  
  
Opgaver afleveres og rettes 
igennem fælles  
  
  

  
  
  
  
  



Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 

om eleverne har lært det, de 
skal  

  
  

Uge 49-51  
  

Weihnachten  
In Deutschland  

  
  

  
Kultur og samfund:  
Eleven kan forstå og 
anvende forståelse for 
kultur  
  
Skriftlig kommunikation:  
Eleven kan kommunikere 
på tysk mundtligt i et 
forståeligt og 
sammenhængende sprog  
  
  

  
Eleven har viden om væsentlige 
elementer af tysktalende landes 
kultur  
  
Eleven kan skrive udtryk og 
sætninger klart og forståeligt   
  

  
Tyske juletraditioner udforskes.  
  
Julefilm  
  
Evt. Julebingo og andre 
hyggeopgaver  
  
Juleordforråd  
  
Sammenligninger Tysk og dansk 
jul  
  
Weihnachts-selfie-spass  
  

  
Fremlæggelse om tyske 
juletraditioner  
  
  

  
  
  
  
  
  



Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 

om eleverne har lært det, de 
skal  

  
  

Uge 1-7  
  

Berlin und die 
Mauer  

  
  

  

  
Kultur og samfund:  
Eleven kan forstå og 
anvende forståelse for 
kultur  
  
Skriftlig kommunikation:  
Eleven kan kommunikere 
på tysk mundtligt i et 
forståeligt og 
sammenhængende sprog  
  
Mundtlig kommunikation:  
Eleven kan kommunikere 
på tysk mundtligt i et 
forståeligt og 
sammenhængende sprog  
  

  
Eleven har viden om tysk sprogs 
og kulturs betydning i Europa  
  
Eleven har viden om centrale 
kulturelle, sociale og historiske 
forhold i de tysktalende lande  
  
Eleven kan beskrive tysktalende 
landes kulturer og levevis  
  
 Eleven kan forstå enkle tekster 
om nære emner  
  
Eleven kan i et enkelt sprog tale 
om et emne  

  
NGG 3, s.2-7  
  
Film: “Good Bye, Lenin”  
  
Kajs Kanal ”Berlin und die Mauer”  
  
Samtaler om turen til Berlin i 
foråret  
  
Dokumentar om muren (You-
tube)  
  
  
   

  
Opgaver til filmen om 
indhold og forståelse  
  
Samtale   
  
  

  
  
  
  
  
  



Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 
om eleverne har lært det, 

de skal  

  
  

Uge 9-12  
  

Hier wohne ich  
  

Præpositioner  
  

Skriftlig opgave  
“Hier wohne ich”  

  

  
Mundtlig kommunikation:  
Eleven kan kommunikere 
på tysk mundtligt i et 
forståeligt og 
sammenhængende sprog  
  
Skriftlig kommunikation:  
Eleven kan kommunikere 
på tysk mundtligt i et 
forståeligt og 
sammenhængende sprog  
  
  

  
Eleven kan forstå hovedindholdet 
og detaljer om nære emner  
  
Eleven har viden om at lytte efter 
detaljer  
  
Eleven har viden om 
præsentationsstrategi med 
tilhørende ordforråd  
  
  

  
Der Sprung kap. 5  
  
Beskrive sit værelse ved brug af 
præpositioner  
  
Ordforråd  
  
Med fokus på lytning og forståelse 
af andres præsentationer  
  
  

  
Fremlæggelser   
  
Skriftlig opgave  
  
  

  
  
  
  
  
  



  
Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 

om eleverne har lært det, de 
skal  

  
  

Uge 13-16  
  

Wahr oder nicht 
wahr  

  
  

Ostern  

  
  
Mundtlig kommunikation:  
Eleven kan kommunikere 
på tysk mundtligt i et 
forståeligt og 
sammenhængende sprog  
  
Skriftlig kommunikation:  
Eleven kan kommunikere 
på tysk mundtligt i et 
forståeligt og 
sammenhængende sprog  
  
  

  
  
Eleven har viden om 
kommunikationsstrategier 
bestemt af situation, afsender og 
modtager   
  
Eleven kan udveksle budskaber og 
holdninger  
  
Eleven har viden om sprogets 
funktion i forskellige situationer  

  
Der Sprung kap. 8 Wahr oder nicht 
wahr  
  
Redewendungen  
  
Argumentationsformer og 
kommunikationsstrategier  
  
Repetition af perfektum, 
modalverber, ordstilling, 
præpositioner, pronominer  
  
Påskeopgaver +  
gækkebreve udveksles med 7. 
klasse og gættes!  

  
Diskussionsgrupper i timen  
  
grammatiktest  
  
  
  

  
  
  
  
  



  
Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 

om eleverne har lært det, de 
skal  

  
  

Uge 18-25  
  

Sælg et 
Bundesland  

  
  

Grammatik-
repetition  

  
  
Kultur og samfund:  
Eleven kan forstå og 
anvende forståelse for 
kultur  
  
Mundtlig kommunikation:  
Eleven kan kommunikere 
på tysk mundtligt i et 
forståeligt og 
sammenhængende sprog  
  
  

  
  
Eleverne kan møde tysktalende 
kulturer empatisk og fordomsfrit  
  
Eleven kan formulere sig i 
sammenhæng i et enkelt, klart og 
forståeligt sprog  
  
Eleven kan bruge digitale medier 
til at tage kontakt med 
jævnaldrende sprogbrugere i den 
tysktalende verden   
  
  

  
  
Eleverne udvælger hver sit 
Bundesland og præsenterer det 
for klassen.   
Geografi, sprog/dialekt, vejret, 
seværdigheder, større byer, 
traditioner, berømtheder o.a.  
  
Klassen stemmer anonymt om, 
hvilket Bundesland de helst vil 
besøge efter alle 
præsentationerne  
  
Kontakt til en tysk dreng/pige på 
samme alder, som fortæller om sit 
Bundesland og hvad der gør det 
særligt  
  
NGG3 skal + må godt opgaver  
  
  

  
  
Præsentationer   
  
  

  
  



Årsplan Viby Friskole 22/23  
Fag: Idræt, 8.-9. klasse  
Lærer: Thomas Meldgaard Kristensen og Kamilla Visler Pedersen   
  

Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 
om eleverne har lært det, 

de skal  

  
Uge 32-Uge 36  

  
LØB OG KAST.  

  
Alsidig idræts- udøvelse  
  
  
Eleven kan an- vende 
komplekse bevægelses- 
mønstre  
i udvikling af  
en alsidig idræts- praksis.  
  

  
Eleven kan beherske 
atletikdiscipliner.  
  
Eleven har viden  
om atletikdiscipliners udøvelse og 
afvikling  
  
Eleven kan vurdere bevægelser 
inden for atletikkens discipliner.  
  
Eleven har viden om bevægelses 
analyse, herunder digitale 
værktøjer.  
  

  
Generelt for forløbet: 
Bevægelsesanalyse   
  
Løb:   

•   
  
Spring:   
  
Kast:   

  

  



Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 

om eleverne har lært det, de 
skal  

  
Uge 37-40  

  
BOLDBASIS   

DEL 1  
  
  

        

  
  
  
  
  
  



Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 
om eleverne har lært det, 

de skal  

  
Uge 43-Uge 45  

  
BOLDBASIS  

DEL 2  
  

KETSCHERSPORT  
  

        

  
  
  
  
  
  



Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 
om eleverne har lært det, 

de skal  

  
Uge 46-Uge 51  

  
REDSKABSAKTIVITETER   

+   
KROPSBASIS   

+  
SPRING  

        

  
  
  
  
  
  



Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 
om eleverne har lært det, 

de skal  

  
Uge 1-Uge 7  

  
FYSISK TRÆNING  

+  

      
• 8. klasse laver 
opvarmningsprogrammer   
• 9. klasse laver 
træningsprogrammer  
• 1. undervisningsgang er 
til forberedelse  
• Resten af 
undervisningsgangene er 
til afvikling   

  

  
  
  
  
  
  



  
Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 
om eleverne har lært det, 

de skal  

  
Uge 9-Uge 12  

  
DANS OG UDTRYK  

+   
KROPSBASIS  

        

  
  
  
  
  



Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 

om eleverne har lært det, de 
skal  

  
Uge 15-Uge 19  

  
DANS OG UDTRYK  

        

  
  
  
  
  
  



Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 

om eleverne har lært det, de 
skal  

  
Uge 20-Uge 25  

  
OPFØLGNING OG 

REPETITION   

        

  
  



Årsplan Viby Friskole 22/23  
Fag: Geografi 8. kl.  
Lærer: Thomas Meldgaard Kristensen  
  

Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 

om eleverne har lært det, de 
skal  

Uge 32-38  
  

Landbrug  
Verdens fødevarer  

  
- Mad til verden  

- Landbrug verden 
rundt  

- Fødevarer på 
kanten  

- Mad nok til alle?  

Undersøgelse  
  
Eleven kan designe, 
gennem- føre og evaluere 
undersøgelser  
i geografi.   
  
Perspektivering  
  
Eleven kan perspektivere 
geografi til omverdenen og 
relatere indholdet i faget til 
udvikling af 
naturvidenskabelig 
erkendelse.   
  

Eleven kan undersøge 
naturgrundlagets betydning for 
menneskers levevilkår.   
  
Eleven har viden om muligheder 
for udnyttelse af 
naturgrundlaget.   
  
Eleven har viden om klimazoner 
og plantebælter, og kan undersøge 
klimaet indflydelse på lokale og 
globale forhold.  
  
Eleven kan forklare aktuelle 
konsekvenser af natur 
grundlagets udnyttelse.   
  
Eleven har viden om 
samfundsmæssige og 
miljømæssige konsekvenser af 
udnyttelse af natur grundlaget.   
  

Vi skal fordybe os i, hvordan 
landbrug opstod, forskellige 
driftsformer, jordbundstyper, 
klimazoner, landbrugsarealer og 
udbytte.  
  
Vi gennemgår også kulstoffets 
kredsløb herunder repetition af 
fotosyntesen og respirationen 
samt gennemgang af dannelsen af 
olie og gas.  
  
Vi vil også dykke ned i ”Det globale 
fodaftryk”  
  

Ved besvarelse af relevante 
spørgsmål, ved selv at finde 
de gode spørgsmål, og ved 
minifremlæggelser i 
grupper om 
underemnerne.  



  
Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 

om eleverne har lært det, de 
skal  

Uge 39-44  
  

Klimaforandringer i 
havet  

Modellering  
  
Eleven kan anvende og 
vurdere modeller i 
geografi.   
  
Perspektivering  
  
Eleven kan perspektivere 
geografi til omverdenen og 
relatere indholdet i faget til 
udvikling af 
naturvidenskabelig 
erkendelse.   
  
Kommunikation  
  
Eleven kan kommunikere 
om naturfaglige forhold 
med geografi.   
  

Eleven kan vælge modeller efter 
formål.   
  
Eleven har viden om karakteristika 
ved modeller i naturfag.   
  
Eleven kan forklare 
sammenhænge mellem naturfag 
og samfundsmæssige 
problemstillinger og 
udviklingsmuligheder.   
  
Eleven har viden om 
interessemodsætninger knyttet 
bæredygtig udvikling.   
  
Eleven kan analysere menneskets 
påvirkning af vands og kulstofs 
kredsløb   
  
Eleven har viden om 
problematikker knyttet til vands 
og kulstofs kredsløb.   
  

Vi skal arbejde med:  
• Koralrev – havets 
regnskov  
• Kemi og koraller  
• Det arktiske hav  
• Fødenet  
• Klimaforandringer 
påvirker økosystemer  
• Klimaforandringer 
og fødekæder  

  
  
Derudover skal vi også berører 
begreber som:  

• Optøning af 
permafrost  
• Drivhuseffekt  
• Modeller  

  

Eleverne skal skrive en 
naturfaglig artikel, der 
beskriver 
klimaforandringernes 
konsekvenser for et 
økosystem i havet.  



Eleven kan mundtligt  
og skriftligt udtrykke sig præcist 
og nuanceret ved brug af fagord 
og begreber  
  
Eleven kan målrettet læse og 
skrive tekster i naturfag.   
  

  
Sideskift  
  

Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 

om eleverne har lært det, de 
skal  



Uge 45-47  
  

FFF  
  

Den enkelte og 
samfundets 

udledning af stoffer  
  

Undersøgelse  
  
Eleven kan designe, 
gennem- føre og evaluere 
undersøgelser  
i geografi.   
  
Perspektivering  
  
Eleven kan perspektivere 
geografi til omverdenen og 
relatere indholdet i faget til 
udvikling af 
naturvidenskabelig 
erkendelse.   
  
Kommunikation  
  
Eleven kan kommunikere 
om naturfaglige forhold 
med geografi.   
  

Eleven kan undersøge landes 
ressourceudnyttelse og 
handelsmønstre.   
  
Eleven har viden om 
transportmønstre  
og fordeling af ressourcer.   
  
Eleven kan indsamle og vurdere 
data fra egne og andres 
undersøgelser i naturfag.   
  
Eleven har viden om interesser og 
natursyn knyttet til 
naturudnyttelse og 
miljøbeskyttelse.   
  
Eleven kan vurdere kvaliteten af 
egen og andres kommunikation 
om naturfaglige forhold.   
  
Eleven kan vurdere gyldigheden af 
egne og andres naturfaglige 
argumentation.   
  

Et tværfagligt forløb, hvor eleverne 
i grupper fordyber med afsæt i en 
godkendt problemformulering.  
Arbejdet tager afsæt i 15 sider om 
”Den enkelte og samfundets 
udledning af stoffer”.  

Eleverne skal fremlægge 
deres arbejde og besvarelse 
af problemformulering for 
hinanden med inddragelse 
af en model, et tænkt forsøg 
samt et visuelt element at 
tale ud fra (f.eks. et 
powerpoint).  

  
Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 
om eleverne har lært det, 

de skal  



Uge 48-52  
  

Velstand og 
levevilkår  

  

Modellering  
  
Eleven kan anvende og 
vurdere modeller i 
geografi.   
  
Perspektivering  
  
Eleven kan perspektivere 
geografi til omverdenen og 
relatere indholdet i faget til 
udvikling af 
naturvidenskabelig 
erkendelse.   
  

Eleven kan med repræsentationer 
forklare fordeling og udvikling af 
fattige og rige lande.   
  
Eleven har viden om karakteristika 
ved fattige og rige lande.   
  
Eleven kan forklare 
sammenhænge mellem naturfag 
og samfundsmæssige 
problemstillinger og 
udviklingsmuligheder.   
  
Eleven har viden om 
interessemodsætninger knyttet 
bæredygtig udvikling.   
  

I arbejdet med velstand og 
levevilkår, dykker vi ned i:   

• BNP for forskellige 
lande,  
• HDI for forskellige 
lande,  
• NIC- og BRICS-
lande  

  
Der vil blive arbejdet i grupper, 
fortalt og forklaret for hinanden to 
og to.  

Eleverne skal anvende og 
vurdere forskellige 
modeller.  
  
De skal beskrive fattige og 
rige lande med 
udgangspunkt i BNP og 
HDI.  
  
Endvidere skal de forklare, 
hvordan man kategoriserer 
lande, der er på vej til at 
udvikle sig økonomisk.  
  

  
  

Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 

om eleverne har lært det, de 
skal  



Uge 3-7  
  

FFF  
  

Produktion med 
bæredygtig 

udnyttelse af 
naturgrundlaget  

Modellering  
  
Eleven kan anvende og 
vurdere modeller i 
geografi.   
  
Perspektivering  
  
Eleven kan perspektivere 
geografi til omverdenen og 
relatere indholdet i faget til 
udvikling af 
naturvidenskabelig 
erkendelse.   
  
  

Eleven kan med modeller for 
landskabs og råstof dannelse 
forklare areal anvendelse, 
herunder med digitale redskaber.   
  
Eleven har viden om danske 
råstoffers dannelse, lokalisering og 
udvinding.   
  
Eleven kan forklare årsager til 
nationale og globale konflikter om 
kulturforskelle, grænsedragninger 
og ressourcer.   
  
Eleven har viden om landes 
interesser, involvering i konflikter 
og konfliktløsning.   
  
Eleven kan diskutere 
handlemuligheder for udvikling af 
et bæredygtigt samfund   
  
Eleven har viden om kriterier for 
økologisk, økonomisk og kulturel 
bæredygtighed.   

Et tværfagligt forløb, hvor eleverne 
i grupper fordyber med afsæt i en 
godkendt problemformulering.  
Arbejdet tager afsæt i Life-
forløbet, We grow.  
  

Hver gruppe skal aflevere 
en synopsis.   
Alle grupper skal udføre et 
forsøg i løbet af forløbet, 
som de skal tage billeder af 
og dokumenterer. Forsøget 
(beskrivelse og 
dokumentation) skal indgå i 
en afsluttende skriftlig 
aflevering.    
  

  
Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 
om eleverne har lært det, 

de skal  



Uge 9-17  
  

Jordens voldsomme 
kræfter under os  

Modellering  
  
Eleven kan anvende og 
vurdere modeller i 
geografi.   
  
  

Eleven kan med temakort og 
digitale animationer beskrive 
pladetektonik.   
  
Eleven har viden om tektoniske 
plader og deres bevægelser.   
  
Eleven kan med modeller forklare 
pladetektonikkens indflydelse på 
levevilkår.   
  
Eleven har viden om natur 
katastrofer og påvirkning fra 
pladetektonisk aktivitet.   
  
Eleven kan med simuleringer 
forklare hovedargumenter for 
pladetektonikteorien.   
  
Eleven har viden om Jordens 
opbygning og den geologiske 
udvikling.   
  

 I forløbet skal vi arbejde med:  
• Jordens indre 
pladetektonik  
• Pladegrænser  
• Jordskælv og 
jordskælvssikring  
• Konstruere en 
tsunami model  
• Beskrive vulkaner  

Vi laver et ”sorteringsspil i 
mindre grupper, hvor 
begreber og ord fra forløbet 
kommer i spil, og skal 
placeres korrekt et eller 
flere steder.  
  
Vi afslutter forløbet med en 
evaluerende opgave; 
Jordens voldsomme 
kræfter under os  

  
  

Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 
om eleverne har lært det, 

de skal  



Uge 18-25  
  

Sten fortæller 
historier  

Undersøgelse  
  
Eleven kan designe, 
gennem- føre og evaluere 
undersøgelser  
i geografi.   
  
Modellering  
  
Eleven kan anvende og 
vurdere modeller i 
geografi.   
  
Kommunikation  
  
Eleven kan kommunikere 
om naturfaglige forhold 
med geografi.   
  

Eleven kan praktisk  
og teoretisk undersøge 
karakteristiske landskaber.   
  
Eleven har viden om jord bundens 
og undergrundens bestanddele i 
forhold til landskabsdannelse.   
  
Eleven kan med modeller 
beskrive dannelse af 
karakteristiske danske 
landskabstyper, herunder med 
digitale animationer.   
  
Eleven har viden om dannelsen af 
danske landskabstyper.   
  
Eleven kan mundtligt  
og skriftligt udtrykke sig præcist 
og nuanceret ved brug af fagord 
og begreber.   
  
Eleven har viden om ord og 
begreber i naturfag.   

Vi skal dykke ned i de forskellige 
geologiske processer, herunder:  

• Sedimentære 
bjergarter  
• En kunstig sandsten  
• Magmatiske 
bjergarter  
• Metamorfe bjergarter  
• Regionalmetamorfose  

  
Det gør vi ved at lave forsøg med 
dannelse af kunstige sandsten.  
Ved at lære og forklare om, hvordan 
dannelsen af forskellige bjergarter 
foregår.  
  

En skriftlig 
evalueringsopgave, samt 
mundtlige evalueringslege 
og spil i grupper.  
  

  
  



Årsplan Viby Friskole 22/23  
Fag: Biologi 8. klasse  
Lærer: Annette Jul Larsen /AL  
  

Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og 

vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og organisering  

Evaluering  
- hvordan 

undersøges det, 
om eleverne har 
lært det, de skal  

Uge 32-36  
Inklusiv fagdag d. 

7.9.22  
  

Spildevandsrens-
ning  

  
Afbrydes af 

overbygningsturen 
d. 19.8   

  

Vi kommer igennem 
alle fire 
kompetenceområder – 
se næste kolonne  

Undersøgelse  
- Eleven kan indsamle og 
vurdere data fra egne og 
andres undersøgelser i 
naturfag.  
- Eleven har viden om 
indsamling og validering af 
data  
Modellering  
- Eleven kan vurdere 
modellers anvendelighed 
og begrænsninger  
Perspektivering  
- Eleven kan forklare 
sammenhænge mellem 
naturfag og 
samfundsmæssige 
problemstillinger og 
udviklingsmuligheder  
- Eleven har viden om 
interessemodsætninger 

På fagdagen d. 7. september skal vi besøge 
rensningsanlæg Avedøre, hvor vi skal følge 
undervisningsprogrammet Miljømissionen.   
I ugerne op til skal vi forberede besøget, således at vi 
samlet kommer igennem:  

• Spildevandsrensning  
• Miljøforhold til vores recipienter (bypass 
og badevandskvalitet)  
• Udledning af farlige stoffer (tungmetaller 
og mikroplast)  
• Lov- og udledningskrav  

  
I forløbet skal eleverne kunne forklare og lave forsøg 
med de tre renseprocesser. Herunder kunne forklare 
hvordan renseprocessen er afhængig af bakterier.  
  
Der vil indgå en del faglig læsning i forløbet. Hertil 
bruger vi tekster på kloaklabs hjemmeside: 
https://undervisning.kloaklab.dk/spildevandsrensning/ 
og https://undervisning.kloaklab.dk/introduktion-til-
miljoe/   
  

Nedenstående 
gælder for hele 
året:  
  
- Opsamling i 
klassen  
- Begrebskort 
efter hvert emne  
- Øve- og 
testopgaver på 
www.Biologi-
tjek.dk  
- Forsøg: 
udførelse, resultat 
og opsamling.  
- Skriftlige prøver i 
de enkelte 
emner/forløb  
- Fremlæggelse  
- Mundtlig 
feedback  
   



knyttet til bæredygtig 
udvikling  
Kommunikation  
- Eleven kan vurdere 
gyldigheden af egne og 
andres naturfaglige 
argumentation.  

Forløbet er en del af forberedelsen til årets første 
fællesfaglige forløb i november.  

  
Uge 37-38  

  
Svampe og 

nedbrydning  

Undersøgelse  
- Økosystemer  
  
Modellering  
- Økosystemer  

Eleven har viden om 
opbygning og omsætning af 
organisk stof.  
  
Eleven har viden om stoffer 
i biologiske kredsløb.  
  
Eleven har viden om 
svampes opbygning, vækst, 
spredning og levevilkår.  
  

I forbindelse med vores medlemskab af ”Grøn skole” 
har vi fået mulighed for at bestille et sæt med 
østershattemycelium. Vi skal derfor lave vores egen 
lille svampefarm. I den forbindelse skal vi 
selvfølgelig kigge nærmere på hvad en svamp er, 
hvordan svampe indgår i symbiose med træerne og 
generel nedbrydning i jorden.  
  
Hvis det er muligt, skal vi sammenligne forskellige 
svampe, og finde deres karakteristika.  
  
Vi bruger tekster fra denne hjemmeside 
https://groenskole.dk/oestershatte  samt fra 
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/svampe-
og-nedbrydning   
  
Da det tager tid for svampe at gro, så vender vi 
tilbage til forsøget efter ca. 8 uger.  

  

  
  



Uge 39,40, 43 og 
44  

  
Luftforurening  

  
  

Perspektivering  
- økosystemer  
- krop og sundhed  
- anvendelse af 
naturgrundlaget  
- Perspektivering i 
naturfag  

Eleven kan forklare 
årsager og virkninger af 
naturlige og 
menneskeskabte 
ændringer i økosystemer.  
  
Eleven kan diskutere 
miljøpåvirkningers 
betydning for 
biodiversitet.  
  
Eleven har viden om 
sammenhænge mellem 
sundhed, livsstil og 
levevilkår.  
  
Eleven har viden om 
naturforvaltning.  
  
Eleven kan forklare 
hvordan 
naturvidenskabelig viden 
diskuteres og udvikles.  

Forurening.  
  
Vi arbejder med kapitlet ”Forurening” side 84-97 i Bios C.   
Vi gennemgår luftforurening og hvilken betydning det har for 
menneskers lungefunktion.  
Vi taler om fænomenet syreregn, og hvordan vi næsten er 
kommet det til livs.   
Vi taler særligt om nitratforurening og gennemgår kvælstoffets 
kredsløb. Det er et svært emne, så vi ”angriber” det på flere 
forskellige måder, så forståelsen bliver nemmere.  
  
Forhåbentlig når vi også at tale om affald til sidst.  
Her bruges side 98-102 i Bios C samt www.affald.dk og Kahoots 
fra 
https://www.vandogaffald.dk/besog/undervisningsmateriale/  
Vi skal særligt gennemgå genanvendelse, deponi og cirkulær 
økonomi.  

  

  
Uge 41: Performanceuge  
Uge 42: Efterårsferie  
  

Uge 43-44  
Luftforurening 

fortsat  
  

        



  
Uge 45-47  

  
FFF-forløb  

Alle 
kompetenceområderne 
kommer i ”spil” – se næste 
kolonne  

Eleven kan planlægge/designe 
egne undersøgelser.  
Eleven kan opstille velbegrundede 
hypoteser.  
Eleven kan finde materialer og 
udføre sine eksperimenterende 
undersøgelser forsvarligt.  
Eleven kan indtænke variable 
og/eller medtage kontrolforsøg.  
Eleven kan indsamle og vurdere 
data fra egne undersøgelser 
herunder systematisk registrering 
af observationer.  
Eleven kan finde og beskrive 
fejlkilder.  
Eleven kan sammenligne med 
andre lignende forsøg, vurdere 
egne hypoteser og bruge 
konklusionen i sit arbejde med 
problemstillingen.  
Eleven kan mundtligt udtrykke sig 
præcist og nuanceret ved brug af 
fagord og begreber.  

FFF-forløb med overemnet: Den enkelte og 
samfundets udledning af stoffer.  
Der arbejdes tværfagligt mellem biologi, 
geografi og fysik/kemi.  
  
Eleverne arbejder med en til dels 
lærerformuleret problemstilling i grupper. 
Lærerne vejleder.  
  
Eleverne laver arbejdsspørgsmål og har 
denne gang særligt fokus på 
undersøgelseskompetencen. Forløbet 
munder ud i en fremlæggelse af deres 
undersøgelser, og hvordan det/de kan være 
med til at besvare problemstillingen.  
Der bliver fokus på at bruge den 
naturvidenskabelige arbejdsmetode.   
  
Mundtlige fremlæggelser onsdag d. 23.nov. i 
1.-4. lektion  

  

  
  



Uge 48, 49 -50  
  

Landbrug   
  
  

Perspektivering  
- anvendelse af 
naturgrundlaget  

Eleven kan sammenligne 
konventionelle og økologiske 
produktionsformer  
  
Eleven har viden om 
dyrkningsformers afhængighed 
af og indflydelse på 
naturgrundlaget.  
  
Eleven kan diskutere 
interessemodsætninger 
forbundet med bæredygtig 
produktion.   
  
  

Vi arbejder med karakteristika i det konventionelle 
landbrug kontra det økologiske. Vi gennemgår en 
typisk driftform, og hvilke konsekvenser det har for 
dyrene, naturen og mennesker.  
Vi sætter i fællesskab fokus på grise i landbruget, 
og ser filmen ”Den moderne svineproduktion”.  
I grupper laves elevfremlæggelser om hønseavl, 
kødkvæg, malkekvæg, kornproduktion og 
frugtproduktion.  
  
Vi læser siderne 44-52 i Bios A og læser om 
gødningsformer på Clio  
  
I starten af forløbet skal vi have et to-dages forløb 
om grise (30. nov. – 1.dec.). En slagter fra 
Slagteriskolen ZBC i Roskilde kommer forbi og 
gennemgår grisens liv og anatomi med os. Herefter 
hjælper vi med at skære en halv gris op og tilberede 
den.  

  

  
Uge 1-2 Projektopgave  
  

Uge 3,4,5 og 7  
  

We grow forløb  
  

Undersøgelse  
- Celler, mikrobiologi og 
bioteknologi.  
  
Kommunikation  
- Ordkendskab  
- argumentation  
  
Modellering  

Eleven kan undersøge 
mikroorganismers betydning 
for planters vækst.  
  
Eleven kan undersøge 
sensorteknologiens potentiale i 
fødevareproduktion.  
  

Vi har bestilt et Life-forløb, der hedder “We grow”. I 
dette forløb skal eleverne arbejde med 
udfordringen at brødføde en voksende 
verdensbefolkning på en bæredygtig måde. Der 
lægges særligt vægt på, hvordan man kan bruge 
mikroorganismer og sensorer til at få et større 
høstudbytte.   
   

  



- modellering i naturfag  Eleven kan bruge fagord til at 
beskrive, hvordan 
mikroorganismer og 
sensorteknologi kan bruges i 
fødevareproduktion.  
  
Eleven kan diskutere 
udfordringer og løsninger for 
verdens fødevareproduktion.  
  
Eleven kan bruge modeller til at 
beskrive faktorer, der er 
relevante for verdens 
fødevareproduktion.  
  
På selve laboratoriedagen:  
Eleven kan eksperimentere 
med en variabel, der har 
betydning for E. colibakteriers 
vækst.  
  
Eleven kan perspektivere brug 
af sensorteknologi i landbruget.  
  
Eleven kan anvende et 
mikroskop og en stereolup til at 
undersøge mikroorganismer.  

Vi bruger hjemmesiden My:life hele vejen igennem 
forløbet. Her vil både fagtekster, forsøg, illustrative 
film mv. være tilgængelige.  
  
Forløbet sluttes af med et besøg i My Lifes 
laboratorie. Lab-forløbet ligger den d.17.2.23 (Uge 
7)  

  
Uge 6: Emneuge ”Uge seks”   
Uge 8: Vinterferie  
  



Uge 9-12  
FFF-forløb  

  
  

Afbrudt fredag i 
uge 10 da der 

er  pædagogisk 
dag for lærerne 

om fredagen  

Alle 
kompetenceområder 
kommer i brug  

Eleven kan undersøge 
forskellige varers vej fra 
råstof til forbruger.  
  
Eleven kan vurdere, hvor 
stor en miljøbelastning 
produktion og salg af 
forskellige varer medfører.  
  
Eleven kan perspektivere 
sin viden om og erfaring 
med bæredygtighed til 
lokalsamfundet, regionen, 
hele landet og resten af 
verden.  
  
Eleven kan vælge modeller 
efter formål.  
  
Eleven har viden om 
aktuelle problemstillinger 
med naturfagligt indhold.  
  
Eleven har viden om 
interessemodsætninger 
knyttet til bæredygtig 
udvikling.  

Emnet for FFF-forløbet er: Produktion med bæredygtig 
udnyttelse af naturgrundlaget.  
  
Der udarbejdes en særskilt plan med retningslinjer og mål 
for dette forløb.  
Men vi ved på forhånd, at Lærerne inddeler klassen i 
grupper af ca. 3 personer. Hver gruppe skal finde et 
interessant underemne, som de formulerer en 
problemstilling til.  
Grupperne sætter sig grundigt ind i deres underemne, og 
skal herefter formulere arbejdsspørgsmål, som kan være 
med til at belyse deres problemstilling, så de nærmer sig 
en besvarelse heraf. Ligeledes skal de udføre en 
undersøgelse eller et forsøg, som kan være med til at 
belyse problemstillingen.  
Fokus bliver primært lagt på dokumentation af et forsøg 
og at lave en skriftlig synopse.  
  
Alle grupper afleverer en skriftlig aflevering, som alle 
lærerne giver feedback på.  
  
Som optakt til forløbet skal alle have læst om Fremtidens 
bæredygtige produktion i ”Xplore på tværs” – uddeles 
elektronisk.  

  

  
Uge 13: introduktionskurser og opsamling herpå om fredagen  
Uge 14: Påskeferie  
  



Uge 15, 16 og 18  
Ernæring og 

sundhed  
  
  

Undersøgelse  
- Krop og sundhed  
  
Perspektivering  
- Krop og sundhed  
  
Kommunikation  
- Ordkendskab  

Eleven kan undersøge 
fødens sammensætning og 
energiindhold, herunder 
med digitale databaser.  
  
Eleven har viden om 
kroppens næringsbehov og 
energiomsætning.  
  
Eleven har viden om 
sammenhænge mellem 
sundhed, livsstil og 
levevilkår.  
  
Eleven kan mundtligt og 
skriftligt udtrykke sig 
præcist og nuanceret ved 
brug af fagord og begreber  

Fælles gennemgang af fagområdet. Herunder: Energibehov, 
kulhydrater, fedt, proteiner, vitaminer, mineraler og 
sygdomme grundet føden.  
  
Vi bygger fedtmolekyler og laver forsøg/undersøgelse af:  

• Dagskost – hvad spiser du på en dag  
• Beregning af BMI  
• Beregning af energiindtag i forhold til 
motion/forbrænding.  

  
Vi ser en dokumentar om ernæring. Muligvis en af følgende 
fra Filmstriben: ”Fedt” eller ”Super size me”?  
  
Vi bruger kapitlet Mad og sundhed i Bios b s. 56-73. Der ud 
over bruger vi udvalgte kopiark, der passer til systemet.  
  
Muligvis inddrages www.biologifaget.dk med siden ”ernæring 
– livets kemi”   
https://portals.clio.me/dk/biologi/emner/krop/ernaering/  

  

  
Uge 17: Lejrskole i Tyskland  
  



Uge 19-21  
Nydelsesmidler 

og rusmidler  
  
  

Dog afbrudt af div. 
helligdage mv.  

  

Modellering  
- krop og 
sundhed  
  
Perspektivering  
- Krop og 
sundhed  

Eleven har viden om 
sammenhængen mellem 
stimuli og respons.  
  
Eleven kan med modeller 
forklare sammenhængen 
mellem skelet, muskler, 
sanser og nervesystem.  
  
Eleven har viden om 
biologiske baggrunde for 
sundhedsproblemstillinger  

Gruppearbejde om de forskellige typer nydelses- og rusmidler: 
koffein, chokolade, te, kaffe, rygning og alkohol. Skal fremlægges i 
klassen.  
  
Klassegennemgang af hårde stoffer og fællesforsøg med alkohol.  
  
Vi bruger kapitlet Nydelsesmidler og rusmidler i Bios B side 74-87. 
Ligeledes inddrager vi kopiark fra systemet.  
  
Vi bruger også materiale fra Kræftens bekæmpelse 
https://www.cancer.dk/skole/undervisningsmaterialer/udskoling-
og-efterskoler/   

  

  
Uge 23-25  

Virus og bakterier  
  
  
  

Undersøgelse  
- celler, 
mikrobiologi og 
bioteknologi  
  
Modellering  
- celler, 
mikrobiologi og 
bioteknologi  
  

Eleven kan undersøge celler 
og mikroorganismer ud fra 
biologisk materiale.  
  
Eleven har viden om celler og 
mikroorganismers vækst og 
vækstbetingelser.  
  
Eleven kan forklare forskellige 
cellers bygning, funktion og 
formering.  
  
Eleven har viden om 
celledeling og proteinsyntese.  

Fælles gennemgang af fagområdet. Herunder: 
opbygning/udseende, livsvilkår, formering, nyttige bakterier, 
skadelige bakterier og sygdomme.  
  
Forsøg med formering af mikroorganismer i petriskåle.  
Samt antibiotikas indvirkning på mikroorganismerne.  
  
Vi bruger kapitlet ”Virus og bakterier” fra Bios B side 140-149  

  

  

  
Ordforklaring  
FFF betyder forløb med fællesfaglige fokusområder. Disse tværfaglige forløb er Ministerielt bestemt. Der skal laves 6 FFF-forløb i udskolingen, hvor 
af de fire af dem skal indgå som udtræk til afgangsprøven i 9. klasse.   



  
Årets organisering  
I første halvår vil der kun være en times biologi om ugen. Fra uge 4, når vi skifter skema, vil der være to biologitimer om ugen, hvilket også giver os 
bedre tid til forsøg og fordybelse.  
  
Bøger og materialer  
Undervisningsportaler som vi abonnerer på og/eller anvender i årets arbejde:   
www.biologifaget.dk (Da Clio er fusioneret med Alinea, har vi dette år også adgang til https://biologi.fagportal.alinea.dk/ )  
www.biologi-tjek.dk   
www.skoletube.dk   
  
Eleverne kan altid benytte disse sider til deres hjemmearbejde. Uanset om det er en opgave givet på skolen, eller noget eleven på eget initiativ gerne 
vil øve sig på.  
  
Udleveret materiale i undervisningen vil ved sygdom blive påført navn og lagt i elevens kasse. Eleverne skal selv sørge for at følge op på dette ved 
fravær.  
  
Generelle oplysninger:  
Det forventes, at eleverne selv holder sig ajour med aktuelle lektier på Viggo (bemærk både kalenderen med generel introduktion til timen samt 
”lektiebogen”). Her vil det også fremgå, hvis der skal medbringes noget særligt til den enkelte time.  
  
Vær opmærksom på, at eleverne ALTID skal medbringe en opladt og brugbar computer i undervisningen samt et fyldt penalhus (minimum: blyant, 
viskelæder, kuglepen, lineal og blyantspidser).  
  
Forældre er altid velkomne til at melde sig, hvis de kan bidrage med noget fagligt, til de emner vi arbejder med J  
  
Der tages forbehold for ændringer  
Annette Jul Larsen / august 2022  
  
  
  



Årsplan Viby Friskole 22/23  
Fag: Samfundsfag 8. klasse  
Lærer: Andreas Nørretranders  
  

Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 
om eleverne har lært det, 

de skal  

Uge  
32-40  

  
Hvem er jeg?  

  
(Overbygningstur 

uge 33)  

Sociale og kulturelle 
forhold  
Eleven kan tage stilling til 
og handle i forhold sociale 
og kulturelle 
sammenhænge og 
problemstillinger.  

Eleverne skal:  
kunne forklare families, skoles, 
venners og mediers betydning for 
dannelsen af vores identitet.   
  
kunne forklare og anvende 
begreberne: identitet, roller, 
socialisering og 
dobbeltsocialisering.   
  
kunne forklare, hvordan 
samfundsudviklingen har givet 
den enkelte flere valgmuligheder i 
forhold til valg af identitet.   
  
kunne anvende Minerva-modellen 
til at diskutere forskellige valg af 
livsstil.  

Med udgangspunkt i Gyldendals 
fagportaler samt andre kilder 
arbejder vi med emnet.  
   

Ved forløbets afslutning 
skal eleverne demonstrere 
viden om, der viser at de, i al 
væsentlighed, har opnået 
de beskrevne faglige mål.  
  

  
Uge 41: Performanceuge  
Uge 42: Efterårsferie  
  



Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 
om eleverne har lært det, 

de skal  

Uge  
43-46  

  
Demokrati  

Politik  
Eleven kan tage stilling til 
politiske problem-stillinger 
lokalt og globalt og komme 
med forslag til handlinger.  

Eleverne skal:  
opnå kendskab til forskellige 
opfattelser af, hvad demokrati er, 
fx direkte demokrati og 
repræsentativt demokrati.  
  
kunne diskutere forskellige 
synspunkter på, hvornår en 
beslutning er demokratisk.  
  
få viden om, hvad demokrati kan 
betyde på forskellige niveauer: I 
familien, i skolen, i samfundet, i 
Europa og i verden.  
  
forstå, hvordan det politiske 
system fungerer i Danmark, og 
hvordan love bliver til.   
  
kunne forholde sig til, hvordan 
man får indflydelse, og hvordan 
man selv kan deltage i 
demokratiet.  

Med udgangspunkt i Gyldendals 
fagportaler samt andre kilder 
arbejder vi med emnet.  
   

Ved forløbets afslutning 
skal eleverne demonstrere 
viden om, der viser at de, i al 
væsentlighed, har opnået de 
beskrevne faglige mål.  
  

  
  
  



Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 
om eleverne har lært det, 

de skal  

Uge  
47-50  

  
Tjek på Økonomien  

Økonomi  
Eleven kan tage stilling til 
økonomiske problem-
stillinger og handle i 
forhold til egen økonomi og 
samfundsøkonomien.  

Eleverne skal:  
blive bevidste om eget forbrug og 
de pengestrømme, der er i 
samfundet.   
  
kende til forskellige måder at 
indrette samfundsøkonomien på.   
  
Kunne forklare de mekanismer, 
der ligger bag prisdannelse – 
herunder udbud og efterspørgsel.   
  
Kunne diskutere, hvordan 
politikerne kan påvirke økonomien 
og borgeres og virksomheders 
forbrug.  

Med udgangspunkt i Gyldendals 
fagportaler samt andre kilder 
arbejder vi med emnet.  
   

Ved forløbets afslutning 
skal eleverne demonstrere 
viden om, der viser at de, i al 
væsentlighed, har opnået 
de beskrevne faglige mål.  
  

  
Uge 51-52: Juleferie  
Uge 1-2: Projektopgave  
  
  
  
  



Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 
om eleverne har lært det, 

de skal  

Uge  
3-5  

  
Ideologier  

Politik  
Eleven kan tage stilling til 
politiske problem-stillinger 
lokalt og globalt og komme 
med forslag til handlinger.  

Eleverne skal:  
opnå viden om de tre klassiske 
politiske ideologier.   
  
undersøge de politiske partiers 
holdninger til forskellige politiske 
spørgsmål.   
  
kende forskel på værdipolitik og 
fordelingspolitik.   
  
kunne forklare, hvornår politik er 
ideologisk.   
  
placere partierne i forhold til 
ideologierne og forklare partiernes 
indbyrdes placering.   
  
analysere, om partierne er 
ideologiske eller 
kompromissøgende.   
  
diskutere, om partierne mener det 
samme eller er forskellige.  

Med udgangspunkt i Gyldendals 
fagportaler samt andre kilder 
arbejder vi med emnet.  
   

Ved forløbets afslutning 
skal eleverne demonstrere 
viden om, der viser at de, i al 
væsentlighed, har opnået de 
beskrevne faglige mål.  
  

  
Uge 6: Emneuge  



Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 

om eleverne har lært det, de 
skal  

Uge  
7-12  

  
Medier og 

Demokrati  
  

(Vinterferie i uge 8, 
Terminsprøver i uge 

11)  

Politik  
Eleven kan tage stilling til 
politiske problem-stillinger 
lokalt og globalt og komme 
med forslag til handlinger.  

Eleverne skal:  
opnå viden om, hvad der 
kendetegner medier i dag.   
  
opnå viden om forskellige roller, 
som medier spiller i et 
demokratisk samfund.   
  
undersøge deres egen brug af 
medier og opstille det statistisk.   
  
undersøge og diskutere, hvilke 
grænser der er/skal være for 
medierne i et moderne samfund.   
  
kunne anvende deres egen brug 
af sociale medier til at diskutere 
de sociale mediers betydning for 
demokratiet.   
  
kunne diskutere, hvilke 
muligheder og udfordringer 
medier har i et demokrati.  

Med udgangspunkt i Gyldendals 
fagportaler samt andre kilder 
arbejder vi med emnet.  
  

Ved forløbets afslutning 
skal eleverne demonstrere 
viden om, der viser at de, i al 
væsentlighed, har opnået de 
beskrevne faglige mål.  
  

  
Uge 13: Introuge  
Uge 14: Påskeferie  



Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 
om eleverne har lært det, 

de skal  

Uge  
15-20  

  
EU  

  
(Lejrskole i uge 17)  

Politik  
Eleven kan tage stilling til 
politiske problem-stillinger 
lokalt og globalt og komme 
med forslag til handlinger.  

Eleverne skal:  
kunne forklare begrundelsen for 
oprettelsen af et europæisk 
fællesskab og kende til EU’s 
historie og udvikling.  
  
opnå kendskab til EU-
institutionerne: Kommissionen, 
Parlamentet og Ministerrådet.  
  
kende til den danske EU-debat og 
forholde sig til, om det er godt 
eller skidt for det danske 
demokrati, at Danmark er med i 
EU.  
  
få viden om, hvad de politiske 
partier i Danmark mener om EU.  
  
kunne forholde sig til, hvilken 
betydning EU har for deres egen 
hverdag og de love, der vedtages i 
Danmark.  

Med udgangspunkt i Gyldendals 
fagportaler samt andre kilder 
arbejder vi med emnet.  
   

Ved forløbets afslutning 
skal eleverne demonstrere 
viden om, der viser at de, i al 
væsentlighed, har opnået de 
beskrevne faglige mål.  
  

  
  
  



Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 
om eleverne har lært det, 

de skal  

Uge  
21-25  

  
Magt  

Sociale og kulturelle 
forhold  
Eleven kan tage stilling til 
og handle i forhold sociale 
og kulturelle 
sammenhænge og 
problemstillinger.  

Eleverne kan:  
forklare, hvor de møder magt i 
deres hverdag.   
  
redegøre for og anvende 
begreberne: direkte magt, 
indirekte magt, 
bevidsthedskontrollerende magt 
og strukturel magt.   
  
forklare den magt, familie, venner, 
virksomheder og staten udøver 
over det enkelte menneske.   
  
diskutere, hvilken type af magt 
politikerne i Folketinget, 
embedsmændene, medierne og de 
danske traditioner har, og hvordan 
den udøves.  

Med udgangspunkt i Gyldendals 
fagportaler samt andre kilder 
arbejder vi med emnet.  
   

Ved forløbets afslutning 
skal eleverne demonstrere 
viden om, der viser at de, i al 
væsentlighed, har opnået 
de beskrevne faglige mål.  
  

  
  



Årsplan Viby Friskole 22/23  
Fag: Håndværk og Design 7. og 8. kl   
Lærer:  
  
  

Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 
om eleverne har lært det, 

de skal  

        Uge 32 - 40  
  

Design din egen 
lampe   

  
Lamper af genbrugs 

materialer   
  

Håndværks 
forarbejdning   
  
Håndværks 
Materialer   
  
Design   

  

Eleven kan målrettet og 
sikkert anvende værktøjer, 
redskaber og maskiner til 
forarbejdning af 
materialer.  
  
Eleven kan selvstændigt 
forarbejde mangeartede 
materialer i forhold til 
produktets funktion og 
udtryk.  
  
Eleven kan arbejde med 
komplekse 
designprocesser knyttet til 
produktfremstillinger.  

Eleverne skal have kendskab til 
hvordan man kan anvende 
genbrugs materialer til skabelse af 
nye innovative designs af en 
lampeskærm   
  
Elever kan anvende og arbejde 
med hårde materialer   
  
Eleverne kan anvende og arbejde 
med bløde materialer.   
  
Eleverne kan udføre et design 
forslag og arbejde efter dette   

Vi skal designe og producere vores 
egne lampeskærm ud fra 
genbrugspap og karton.   
  
Denne skal enten udføre som 
hængelampe, bordlampe eller 
gulvlampe   
  
Design processen begynder vi med 
til hver time, så eleverne kan se 
hvordan designet er og om der skal 
ændres noget på det   
  

De færdige lamper udstilles 
på skolen med et tilhørende 
fakta blad og design skitse 
kopi. Det originale design og 
billeder af processen og det 
færdige resultat skal føres 
ind i eleveres portefølje.   



  
  
  
  

Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 
om eleverne har lært det, 

de skal  

Uge 40 – 50   
  

De danske stole 
klassiker   

  
Vores fortolkning af 

en klassiker   
  
  

Eleven kan målrettet og 
sikkert anvende værktøjer, 
redskaber og maskiner til 
forarbejdning af 
materialer.  
  
Eleven kan selvstændigt 
forarbejde mangeartede 
materialer i forhold til 
produktets funktion og 
udtryk.  
  
Eleven kan arbejde med 
komplekse 
designprocesser knyttet til 
produktfremstillinger.  

Eleverne skal have viden om den 
danske design kultur og kende til 
toneangivende danske designer   
  
Eleverne skal kende til 
internationale stole og møbel 
designer.   
  
Eleverne kan selv udføre et 
stoledesign der kan udføres af 
dem selv.   
  
Eleverne kan arbejde med bløde 
materialer   
  
Eleverne kan arbejde med hårde 
materialer   

Vi skal se på de toneangivende 
stole og møbeldesigner og 
analysere dem og komme med 
forklaringer på hvorfor netop de er 
blevet kategoriserede som 
værende klassiker samt se på 
hvordan de håndværksmæssigt er 
bygget op.   
  
Derefter skal vi selv designe og 
lave vores egen stol enten i 
grupper eller individuelt.   

De færdige stole udstilles på 
skolen med et tilhørende 
fakta blad og design skitse 
kopi. Det originale design og 
billeder af processen og det 
færdige resultat skal føres 
ind i eleveres portefølje.  

  
  



  
Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 
om eleverne har lært det, 

de skal  

Uge 2 – 7  
  

Genbrugs materialer 
til ny mode   

  
Design dit eget tøj ud 

fra gammelt aflagt 
tøj.   

  
  

  
Eleven kan målrettet og 
sikkert anvende værktøjer, 
redskaber og maskiner til 
forarbejdning af 
materialer.  
  
Eleven kan selvstændigt 
forarbejde mangeartede 
materialer i forhold til 
produktets funktion og 
udtryk.  
  
Eleven kan arbejde med 
komplekse 
designprocesser knyttet til 
produktfremstillinger.  
  
  
  
  
  

Eleverne skal udvikle 
materialekendskab samt 
færdigheder og erfaringer med 
designprocesser i skabelsen af 
deres eget produkt.   
  
Eleverne skal have kendskab til 
symaskiner og brugen af disse 
samt forskellige sy teknikker i 
hånden.   
  
  

Eleverne skal medbringe 
forskellige stykker tøj som de vil 
redsigne og lave tøjets udtryk om   
  
De skal først designe det færdige 
ønske af et resultat og løbende 
justere ind hvis der kommer nye 
ideer eller ændringer i deres 
design   

Eleverne skal fremvise 
deres design til en 
morgensang eller til en 
anden lejlighed for de andre 
på skolen samt mundtlig 
fremlægge deres 
overvejelser bag ændringen 
og deres design.   

  



Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 
om eleverne har lært det, 

de skal  

Uge 9 – 20  
  

Fodtøj  
  

Vi skal lave fodtøj    

Eleven kan målrettet og 
sikkert anvende værktøjer, 
redskaber og maskiner til 
forarbejdning af 
materialer.  
  
Eleven kan selvstændigt 
forarbejde mangeartede 
materialer i forhold til 
produktets funktion og 
udtryk.  
  
Eleven kan arbejde med 
komplekse 
designprocesser knyttet til 
produktfremstillinger.  

Eleverne skal have kendskab til 
arbejdet med bløde materialer   
  
Eleverne skal have kendskab til sy 
i hånden med sadelmager sting   
  
Eleverne skal have kendskab til 
valg af tråd tykkelse i forhold til 
det valgte bløde materialer   
  
Eleverne skal have kendskab til 
simple håndredskaber i 
forbindelse med fodtøjs 
produktion  

Vi skal laver Gaffa afstøbning af 
vores fødder og derfra skal vi 
designe vores sko eller sandaler. 
Dette er sko lavet uden en skolæst 
som ellers er den ”normale” 
metode til skoproduktion   
  
  
Vi arbejder i bløde materialer 
enten kraftigt stof, skind eller 
læder alt efter hvad vi kan få fat 
på.   

Evalueringen af emnet med 
sko – bliver når eleverne ser 
ned på deres fødder iført 
sko som de selv har udført 
og kan gå i.   
  
Er sikker på at det er noget 
de vil kunne huske mange 
år frem i tiden.   

  
Der er også medtænkt ind i årsplanen at afholde en lille ”prøve prøve” for eleverne så de kan se hvilke krav og hvordan prøven bliver 
afviklet. – Hvor præcist på året denne ”prøve prøve” afholdes ligger ikke fast nu, men efter de almindelige terminsprøver var tanken   
 
  



Årsplan Viby Friskole 22/23  
Fag: Linjefag - Musik 7. – 8. kl.  
Lærer: Thomas Meldgaard Kristensen  
  

Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 
om eleverne har lært det, 

de skal  

Uge 32-40  
  

Sammenspil  
  

Rytmeleg  
  

Alle synger  
  

Rotationsprincip  
  

Teknisk udstyr og 
betjening heraf  

  
  

Musikudøvelse  
  
Eleven kan udtrykke sig 
musikalsk i fællesskab med 
andre.   
  

Eleven kan deltage med lydhørhed 
i et vokalt fællesskab.   
  
Eleven har viden om vokale 
udtryksformer.   
  
Eleven kan deltage med lydhørhed 
i sammenspil.   
  
Eleven har viden om spillemåder 
og spille- teknik på instrumenter.   
  
Eleven kan anvende 
notationsformer i musik- 
udøvelse.   
  
Eleven har viden om enkle 
notationsformer   
  
Eleven kan fremføre musik for 
andre.   

Vi laver rytmelege, sanglege, 
sanglege med afrikanske trin, 
stemmeopvarmning, kanon og 
meget mere.  
Vi laver rotationssammenspil, f.eks. 
Du får mig til at knokle dag og nat. 
Målet er, at vi hurtigt får prøvet en 
masse forskelligt, og at vi hurtigt 
kommer frem til noget der 
fungerer i sammenspil.  
  
Vi dykker ned i et par numre, bl.a. 
”Be My Baby”.  
  
Vi skal arbejde med betjening af 
musikudstyr (kørekort), således at 
eleverne kan bruge lokalet uden 
lærer, hvis de ønsker dette.  

Kan eleverne huske noget 
fra gang til gang?   
Har de øvet sig?  
Komme vi i mål med et 
sammenspils nummer?  
Hjælper eleverne hinanden 
eller er de passive, når de 
møder en udfordring?  
  
Eleverne kan tage kørekort 
til musiklokalet, og bestå en 
lille prøve, for at få adgang.  



Eleven har viden om 
performance.   
  
Eleven kan betjene teknisk 
udstyr.   
  
Eleven har viden om brug af 
teknisk udstyr.   
  

  
Sideskift  
  

Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 

om eleverne har lært det, de 
skal  



Uge 43-52  
  

Egne rytmer  
  

Tonal kadence og 
kvintcirkel  

  
Sangskrivning  

  
Tekstskrivning  

  
  

Musikalsk skaben  
  
Eleven kan arbejde 
eksperimenterende med 
kreative processer i 
musik.   
   
Musikforståelse  
  
Eleven kan forholde sig 
kvalificeret til musikalsk 
praksis og musiks 
betydning.   
  

Eleven kan udtrykke egne ideer, 
tanker, følelser eller budskaber i 
sangskrivning.   
  
Eleven har viden om kreative 
processer som ramme for sang- 
skrivning.   
  
Eleven kan udtrykke egne ideer, 
tanker, følelser eller budskaber i 
digital produktion.   
  
Eleven har viden om kreative 
processer som ramme for digital 
produktion.   
  
Eleven kan komponere og 
arrangere enkle musikstykker og 
anvende enkle notationsformer.   
  
Eleven har viden om komposition 
og arrangement og enkle 
notationsformer.   
Eleven kan undersøge og 
analysere grund- elementer i 
musik.   
Eleven har viden om 
grundelementer i musik.   
  

Eleverne skal i mindre grupper 
lære selv at skabe musik. Det gøres 
gennem forskellige øvelser, der 
både sætter fokus på rytmik, 
melodi, stemning og tekst.  
Der vil også være en læren om 
tonal kadence (akkorder som 
fungerer godt sammen, som vi 
især kender det fra popmusikken).  

Vi skal høre det, hver af 
grupperne har skabt. Noget 
som digital produktion, 
noget fremført live. Noget i 
notationsform.  
  

  
  



  
  
Sideskift  
  

Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 

om eleverne har lært det, de 
skal  

Uge 3-13  
  

Musikforståelse  

Musikforståelse  
  
Eleven kan forholde sig 
kvalificeret til musikalsk 
praksis og musiks 
betydning   
  

Eleven kan forholde sig 
kvalificeret og nuanceret til 
musikoplevelser.   
  
Eleven har viden om udtryk og 
virkemidler i musik.   
  
Eleven kan forholde sig 
kvalificeret til musikliv  
i samfundet og i forskellige 
kulturer.   
  
Eleven har viden om musikliv i 
samfundet og i forskellige 
kulturer.   
  
Eleven kan beskrive træk ved 
musik fra forskellige 
musikhistoriske perioder og 
kulturer.   
  

Vi skal fordybe os i:  
• Musikoplevelse  
• Musikliv  
• Musikhistorie  
• Musikanalyse  
• Musik i medier  

Eleverne vælger selv et 
musikstykke/nummer, som 
de fortæller om. Hvorfor har 
jeg valgt dette nr? Herefter 
skal de lave en uddybende 
opgave om nummeret, med 
formanalyse, instrumenter, 
genrer, tekst, budskab.  
  



Eleven har viden om træk ved 
musik fra forskellige 
musikhistoriske perioder og 
kulturer.   
Eleven kan undersøge og 
analysere grundelementer i 
musik.   
  
Eleven har viden om 
grundelementer i musik.   
  
Eleven kan forholde sig nuanceret 
til musiks funktion og betydning i 
medier.   
  
Eleven har viden om musiks 
funktion og betydning i medier.   
  

  
  
  
Sideskift  
  

Hvornår?  
Tidspunkt  

Hvad?  
Emne/tema  

Hvorfor?  
Kompetenceområde og 

kompetencemål  

Hvorfor?  
Færdigheds- og vidensmål  

Hvordan?  
Undervisningsaktiviteter- og 

organisering  

Evaluering  
- hvordan undersøges det, 

om eleverne har lært det, de 
skal  



Uge 14-25  
  

Forberedelse til 
eksamen for 8. 
klasses elever  

  
Øve til 

musikfestival  
  

Elevernes ønsker  

Musikudøvelse  
  
Eleven kan udtrykke sig 
musikalsk i fællesskab med 
andre.   
  

Eleven kan deltage med lydhørhed 
i et vokalt fællesskab.   
  
Eleven har viden om vokale 
udtryksformer.   
  
Eleven kan deltage med lydhørhed 
i sammenspil.   
  
Eleven har viden om spillemåder 
og spilleteknik på instrumenter.   
  
Eleven kan fremføre musik for 
andre.   
  
Eleven har viden om 
performance.   
  
Eleven kan betjene teknisk 
udstyr.   
  
Eleven har viden om brug af 
teknisk udstyr.   
  

Vi øver os til musikfestivalen, 
finder de fedeste numre og gør 
dem endnu federe.  
8. klasses eleverne skal endvidere 
forberede sig til musik eksamen.  

Performance til 
musikfestival og til eksamen 
for 8. klasses elevernes 
vedkommende.  

  
 


