
Årsplan Viby Friskole 22/23 
Fag: Dansk 
Lærer: Anette Bjørnholt 
 

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 32-33 
Klummeskrivning 

Fremstilling  
Eleven kan udtrykke sig 

forståeligt, klart og 
varieret 

i skrift, tale, lyd  
og billede i en form, der 

passer til genre og 
situation.  

 
Kommunikation 

Eleven kan deltage 
reflekteret i 

kommunikation i 
komplekse formelle og 

sociale situationer.  
 

Eleven har viden 
om komplekse frem- 
stillingsprocesser.  
 
Eleven kan tilrette- lægge proces 
fra ide til færdigt produkt.  
 
Eleven kan fremstille 
sammenhængende tekster i 
forskellige genrer og stilarter.  
 
Eleven kan udarbejde opinions- 
og ekspressive tekster.  
 
Eleven har viden om korrekt 
grammatik, stavning, 
tegnsætning og layout.  
 
Eleven har viden om sprog og 
sprogbrug, sprogets variation og 
forskellige funktioner.  
 

  
Eleverne læser modeltekster og 
arbejder parvis med at afkode 
teksttypens kendetegn.  
 
Via læreroplæg genopfriskes 
tekstens opbygning og krav til 
layout.  
 
Eleverne brainstormer i 
fællesskab og ideudvikler fælles.  
 
Der afsættes skrivetid med 
mulighed for lærerfeedback.  

 
Løbende feedback i 
skrivetiden i klassen.  
 
Eleverne afleverer en 
klumme og får individuel 
feedback 
 
 
 
 



Eleven har viden 
om argumentations- og 
informationsformer.  

 
  



 
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 34-37 
Lydfortællinger 

 
 

Fremstilling  
Eleven kan udtrykke sig 

forståeligt, klart og 
varieret 

i skrift, tale, lyd  
og billede i en form, der 

passer til genre og 
situation.  

 
Fortolkning 

Eleven kan forholde sig til 
kultur, identitet og sprog 

gennem systematisk 
undersøgelse og 

diskussion af litteratur og 
andre æstetiske tekster.  

 

Eleven kan fremstille større 
multimodale produktioner. 
 
Eleven har viden om 
virkemidler, grafisk design og 
efterproduktion. 
 
Eleven kan respondere på 
forholdet mellem produktion og 
genre. 
 
Eleven har viden om genretræk. 
 
Eleven kan undersøge samspillet 
mellem genre, sprog, indhold og 
virkelighed. 
 
Eleven har viden om genrer, 
sprog, symbolik, forfatter, værk 
og fortæller. 
 
Eleven kan vurdere teksters 
form. 
 

 Eleverne introduceres til genren 
ved at lytte til et afsnit af en 
podcast. De skal i fællesskab 
forsøge at sætte ord på, hvad der 
kendetegner en lydfortælling.  
 
Via fagbegreber skal eleverne 
lære om lydfortællingens 
elementer. Dette skal de bruge i 
arbejdet med at analysere 
podcast-afsnittet.  
 
Eleverne slutter af med at lave en 
lydfortælling fra deres tur til 
Sidmouth, hvor lydfortællingens 
elementer skal være 
repræsenteret.   

 
 
Eleverne bruger et 
vurderingsark fra 
dansk.guldendal.dk 
 
Eleverne producerer en 
lydfortælling, som de får 
feedback på i klassen.  
 
 
 
 



Eleven har viden om 
vurderingskriterier vedrørende 
form. 
 

 
 
  



 
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 38-40 
Forfatterskabs-

læsning 
Sarah Engell 

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 og 
andre æstetiske tekster.  

 

Eleven kan planlægge og 
gennemføre faser 
i informationssøgning.  
 
Eleven kan kritisk vurdere 
teksters udsagn på baggrund af 
kontekst.  
 
Eleven kan afgøre, hvordan en 
tekst skal læses.  
 
Eleven kan fortolke egne og 
andres fremstillinger af identitet i 
tekster.  
 
Eleven kan vurdere teksters 
udsagn og kvalitet.  
 
Eleven har viden om 
vurderingsmetoder vedrørende 
teksters kvalitet.  
 

 Eleverne undersøger via nettet, 
hvem Sarah Engell er. Undervejs 
trænes notatteknik.  
 
De skal se et klip, hvor Sarah 
Engell læser op af en af hendes 
romaner.  
 
Eleverne vælger selv en Sarah 
Engell-roman, som de skal læse 
og bagefter vurdere via en 
anmeldelse.  
 
Eleverne afleverer deres 
anmeldelse som en skriftlig 
aflevering.  

 
 
 
 
Eleverne afleverer en 
anmeldelse, som de får 
individuel feedback på.  
 
 

 



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 43-45 
Genre: Drama 

Kommunikation 
Eleven kan deltage 

reflekteret i 
kommunikation i 

komplekse formelle og 
sociale situationer. 

 
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 og 
andre æstetiske tekster.  

 
 
 

 

Eleven kan bruge kroppen som 
udtryk. 
 
Eleven kan analysere eget og 
andres kropssprog. 
 
Eleven har viden om 
sammenhæng mellem situation, 
kultur og kropssprog. 
 
Eleven har viden om kropslige og 
retoriske virkemidler. 
 
Eleven har viden om 
identitetsfremstillinger. 
 
Eleven har viden om metoder til 
at sætte tekster i relation til 
aktuelle problemstillinger. 
 
 

Eleverne skal med udgangspunkt 
i Shakespeare, Holberg og Line 
Knutzon læse uddrag af 
manuskripter, der repræsenterer 
hver deres genre og periode.  
 
Eleverne skal selv spille små 
scener fra de nævnte dramaer 
med bevidsthed om, hvilke 
virkemidler, de gør brug af.  
 
Eleverne skal blive bekendte 
med drama-analyse bl.a. med 
kompositionsmodeller og at tolke 
vha. drama.  
 

Eleverne skal selv spille 
små scener fra de nævnte 
dramaer med bevidsthed 
om, hvilke virkemidler, de 
gør brug af. 
Feedback og feedforward 
fra klassekammerater og 
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 46-48 
Tema: Hvem er 

jeg? Om identitet 
+ 

Fremstilling af 
prøveoplæg 

Kommunikation 
Eleven kan deltage 

reflekteret i 
kommunikation i 

komplekse formelle og 
sociale situationer. 

 
Fortolkning 

Eleven kan forholde sig til 
kultur, identitet og sprog 

gennem systematisk 
undersøgelse og 

diskussion af litteratur og 
andre æstetiske tekster.  

 

Eleven kan sammenfatte 
informationer fra flere tekster 
 
Eleven har viden om metoder til 
sammenstilling af informationer 
fra flere tekster 
 
Eleven kan forstå komplekse 
tekster 
 
Eleven har viden om metoder til 
vurdering af teksters formål og 
perspektiv 
 

Eleven kan deltage aktivt, åbent 
og analytisk i dialog 

Eleven kan diskutere bud på et 
eller flere samlede udsagn på 
baggrund af undersøgelsen 

Eleverne arbejder tematisk med 
tekster fra forskellige perioder og 
genrer.  
 
Teamets tekster er overvejende 
multimodale, bl.a. spillefilm, 
musikvideoer, malerier. 
 
Eleverne skal med udgangspunkt 
i forløbets tekster udvælge et 
prøveoplæg indenfor temaet 
”Hvem er jeg?”. De skal arbejde 
med prøveoplægget på samme 
måde som til afgangsprøven og 
en-to elever får lov at afprøve en 
mundtlig prøve.   
 
 
 
 
 
 

Eleverne skal med 
udgangspunkt i forløbets 
tekster udvælge et 
prøveoplæg indenfor 
temaet ”Hvem er jeg?”. De 
skal arbejde med 
prøveoplægget på samme 
måde som til 
afgangsprøven og en-to 
elever får lov at afprøve en 
mundtlig prøve.   
 
 
 
 
 
 



 
Eleven har viden om metoder til 
sammenstilling af 
undersøgelsens elementer 
Eleven har viden om demokratisk 
dialog 

Eleven kan sætte teksten i 
relation til aktuelle 
problemstillinger 

 
Eleven har viden om metoder til 
at sætte tekster i relation til 
aktuelle problemstillinger 

 
  



 
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 
Hovedværk: ”Dig 

og mig ved daggry” 

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 og 
andre æstetiske tekster.  

 
 

 

Eleven kan reflekteret indleve sig 
i tekstens univers som grundlag 
for fortolkning 
 
Eleven har viden om 
fortolkningsorienterede 
læsestrategier 
 
Eleven kan undersøge samspillet 
mellem genre, sprog, indhold og 
virkelighed 
 
Eleven har viden om genrer, 
sprog, symbolik, forfatter, værk 
og fortæller 
 
Eleven kan undersøge teksters 
flertydighed 
 
Eleven har viden om 
fortællerpålidelighed og 
betydningslag i teksten 
 

Forforståelse: Se booktrailer og 
gæt ud fra bagsidetekst og 
forside, hvad romanen handler 
om.  
 
Eleverne arbejder analytisk og 
fortolkende med bl.a. 
kompositionsmodeller og 
analysecirkler. 
 
Eleverne træner at læse med 
fordobling ved at føre læselog i 
grupper.   

 
Cafefremlæggelser med 
feedback fra 
klassekammerater.  
 
Fælles klassesamtale med 
udgangspunkt i læselog. 
 
 
 
 



Eleven kan fortolke egne og 
andres fremstillinger af identitet i 
tekster 
 
Eleven har viden om 
identitetsfremstillinger 
 
Eleven kan diskutere forskellige 
fortolkninger af en tekst 
 
Eleven har viden om forskellige 
læserpositioner 
 
Eleven kan sætte tekster i 
relation til mulige 
fremtidsperspektiver 
 
Eleven har viden om metoder til 
at sætte tekster i relation til 
mulige fremtidsperspektiver 
 
 

 
  



 
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 3-4 
Hovedværk: ”Tag 

gaden tilbage” 
 

Kommunikation 
Eleven kan deltage 

reflekteret i 
kommunikation i 

komplekse formelle og 
sociale situationer. 

 
Fortolkning 

Eleven kan forholde sig til 
kultur, identitet og sprog 

gennem systematisk 
undersøgelse og 

diskussion af litteratur og 
andre æstetiske tekster.  

 
Fremstilling  

Eleven kan udtrykke sig 
forståeligt, klart og 

varieret 
i skrift, tale, lyd  

og billede i en form, der 
passer til genre og 

situation.  
 

Eleven kan reflekteret indleve sig 
i tekstens univers som grundlag 
for fortolkning 
 
Eleven har viden om 
fortolkningsorienterede 
læsestrategier 
 
Eleven kan fortolke egne og 
andres fremstillinger af identitet i 
tekster  
 
Eleven har viden om 
identitetsfremstillinger 
 
Eleven kan diskutere forskellige 
fortolkninger af en tekst 
 
Eleven har viden om forskellige 
læserpositioner 
 
Eleven kan sætte tekster i 
relation til mulige 
fremtidsperspektiver 

Forløbet er et tematisk 
hovedværksforløb, hvor 
kreativitet, bevægelse og 
oplevelse er omdrejningspunktet. 
Forløbet har til hensigt at få 
eleverne til at tænke, undre sig 
og reflektere over værdier og 
normer. 
Forløbet er organiseret sådan, at 
der primært arbejdes i 
læsegrupper 
Et fokus på romanens musik er 
også tænkt som et 
stemningsskabende element, 
som skal forstørre oplevelsen og 
øge indlevelsen.  
Eleverne skal opleve, hvordan 
musikken både understøtter 
romanens stemning samt 
handling.  
 

 
 
Dramatisering  
 
Mads og Monopolet 
 
Stil spørgsmål til teksten 
 
 
 
 



 
Eleven har viden om metoder til 
at sætte tekster i relation til 
mulige fremtidsperspektiver 
 

 
  



 
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 5+7 
Skriftlig 

fremstilling: 
Essay 

 

Fremstilling  
Eleven kan udtrykke sig 

forståeligt, klart og 
varieret 

i skrift, tale, lyd  
og billede i en form, der 

passer til genre og 
situation.  

 
Kommunikation 

Eleven kan deltage 
reflekteret i 

kommunikation i 
komplekse formelle og 

sociale situationer.  
 

Eleven har viden 
om komplekse frem- 
stillingsprocesser.  
 
Eleven kan tilrette- lægge proces 
fra ide til færdigt produkt.  
 
Eleven kan fremstille 
sammenhængende tekster i 
forskellige genrer og stilarter.  
 
Eleven kan udarbejde opinions- 
og ekspressive tekster.  
 
Eleven har viden om korrekt 
grammatik, stavning, 
tegnsætning og layout.  
 
Eleven har viden om sprog og 
sprogbrug, sprogets variation og 
forskellige funktioner.  
 
Eleven har viden 
om argumentations- og 
informationsformer. 

 Eleverne læser modeltekster og 
arbejder parvis med at afkode 
teksttypens kendetegn.  
 
Via læreroplæg genopfriskes 
tekstens opbygning og krav til 
layout.  
 
Eleverne brainstormer i 
fællesskab og ideudvikler fælles.  
 
Der afsættes skrivetid med 
mulighed for lærerfeedback. 

 
 
Løbende feedback i 
skrivetiden i klassen.  
 
Eleverne afleverer et essay 
og får individuel feedback 
 
 
 
 
 



 
 
 

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 
Tema: Ondskab 

Kommunikation 
Eleven kan deltage 

reflekteret i 
kommunikation i 

komplekse formelle og 
sociale situationer. 

 
Fortolkning 

Eleven kan forholde sig til 
kultur, identitet og sprog 

gennem systematisk 
undersøgelse og 

diskussion af litteratur og 
andre æstetiske tekster.  

 
 

Eleven kan sammenfatte 
informationer fra flere tekster 
 
Eleven har viden om metoder til 
sammenstilling af informationer 
fra flere tekster 
 
Eleven kan forstå komplekse 
tekster 
 
Eleven har viden om metoder til 
vurdering af teksters formål og 
perspektiv 
 

Eleven kan deltage aktivt, åbent 
og analytisk i dialog 

Eleven kan diskutere bud på et 
eller flere samlede udsagn på 
baggrund af undersøgelsen 

 
Eleven har viden om metoder til 

Eleverne skal læse uddrag af 
bogen ”Ondskaben” af Jan 
Guillou og derefter se spillefilmen 
af samme navn.  
 
Eleverne arbejder desuden 
tematisk med tekster fra 
forskellige perioder og genrer.  
 
Teamets tekster er udover 
romanen/hovedværket 
”Ondskab” spillefilm, 
musikvideoer, malerier. 
 
 

 
Klassedebat, dramatisering 
og perspektiveringer.  
 
Stil spørgsmål til teksterne.  
 
 
 
 



sammenstilling af 
undersøgelsens elementer 
Eleven har viden om demokratisk 
dialog 

Eleven kan sætte teksten i 
relation til aktuelle 
problemstillinger 

 
Eleven har viden om metoder til 
at sætte tekster i relation til 
aktuelle problemstillinger 

 
  



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 15-17 
Periode: 

Besættelse og 
efterkrigstid 

Fremstilling  
Eleven kan udtrykke sig 

forståeligt, klart og 
varieret 

i skrift, tale, lyd  
og billede i en form, der 

passer til genre og 
situation.  

 
Kommunikation 

Eleven kan deltage 
reflekteret i 

kommunikation i 
komplekse formelle og 

sociale situationer.  
 

Læsning 
Eleven kan styre og 

regulere sin læseproces 
og diskutere teksters 

betydning i deres 
kontekst. 

 

Eleven kan vurdere betydningen 
af ord og begreber i relation til 
tekstens oprindelse 
 
Eleven har viden om sociolekter 
og formelt sprog 
 
Eleven kan sætte tekster ind i 
sammenhæng 
 
Eleven har viden om 
sammenhæng mellem tekst og 
kontekst 
 
Eleven kan udarbejde opinions- 
og ekspressive tekster 
 
Eleven har viden om 
argumenterende og 
reflekterende 
fremstillingsformer 
 
Eleven kan undersøge samspillet 
mellem genre, sprog, indhold og 
virkelighed 

Eleverne skal opnå kendskab til 
vigtige kunstnere i perioden og til 
fremtrædende temaer i 
periodens kunst. Samtidig skal de 
gerne kunne se, hvordan den 
viden, de får om perioden, 
genspejles i de kunstværker, de 
arbejder med 
Til forløbet er der valgt tekster, 
som dækker perioden ca. 1940-
1950. Dvs. at teksterne er skrevet 
både under besættelsestiden og i 
efterkrigstiden. Desuden 
inddrages der en novelle, som er 
skrevet i 2002. 
Undervejs i forløbet indgår korte 
faktatekster om de historiske 
begivenheder i perioden og om 
Heretica-bevægelsen og 
eksistentialismen. 
 
 

 
Eleverne vurderer deres 
udbytte ud fra 
læringsmålene.  
 
 
 
 
 



 
Eleven har viden om genrer, 
sprog, symbolik, forfatter, værk 
og fortæller 
 
Eleven kan fortolke egne og 
andres fremstillinger af identitet i 
tekster 
 
Eleven har viden om 
identitetsfremstillinger 
 
Eleven kan sætte teksten i 
relation til aktuelle 
problemstillinger 
 
Eleven har viden om metoder til 
at sætte tekster i relation til 
aktuelle problemstillinger 
 
Eleven kan sætte tekster i 
perspektiv til litterær og kulturel 
tradition og udvikling gennem 
litteraturhistorisk læsning og 
Dansk litteraturs kanon 
 
Eleven har viden om kulturelle og 
litterære perioder og Dansk 
litteraturs kanon 
 
 



 
 

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 18-20 
Skriftlige prøver 

Og  
Forberedelse af 
mundtlig prøve 

Alle fagets områder og 
mål 

Alle fagets områder og mål  Eleverne går til prøve i skriftlig 
fremstillig.  
 
Eleverne trækker deres 
fordybelsesområde og vælger 
herefter et relevant prøveoplæg, 
som de forholder sig analytisk og 
fortolkende til.  
Der afsættes minimum ti 
lektioner til dette arbejde.  

Karakterer J 
 
 
 
 

 
  



Årsplan Viby Friskole 22/23  
Fag: Engelsk 9. 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  
32-35  

  
Områdestudie: 

England  

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 

Undervisningen skal lede frem 
mod, at eleverne har tilegnet sig 
kundskaber og færdigheder, der 
sætter dem i stand til at:  
  
Kommunikative færdigheder  

• udtrykke personlige 
erfaringer, redegøre for 
informationer og 
hovedindholdet af udvalgte 
teksttyper og fremlægge et 
forberedt stofområde   
• deltage i samtaler og 
diskussioner om udvalgte 
personlige, kulturelle og 
samfundsmæssige emner i 
et sprog afpasset 
situationen   
• anvende engelsk 
som et internationalt 
kommunikationsmiddel.  

  

Vi arbejder blandt andet ud fra 
tekster i bogen ”Destination 
England” og med kilder fra 
internettet.  
   

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



samfundsmæssige 
forhold.  
  
  
  
  

Sprog og Sprogbrug  
• udtale engelsk på en 
måde, der nærmer sig en af 
de anerkendte indfødte 
udtalevarianter   

  
Sprogtilegnelse  

• udnytte de mange 
muligheder, der er for at 
anvende engelsk uden for 
skolen   
• anvende viden om 
ligheder og forskelle 
mellem engelsk og andre 
sprog   

  
Kultur- og samfundsforhold  

• anvende viden om 
dagligliv, levevilkår, værdier 
og normer hos forskellige 
befolkningsgrupper, 
primært i lande, hvor 
engelsk anvendes som 
modersmål og sekundært i 
lande, hvor engelsk 
anvendes som andetsprog  
• kunne drage 
sammenligninger mellem 
egen kultur og andre 
kulturer   



• anvende viden om 
kultur- og samfundsforhold 
i kontakten med 
mennesker, der bruger 
engelsk som modersmål 
eller som internationalt 
kommunikationsmiddel.  

  
Uge 36: Lejrskole i Sidmouth  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



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  

  
Voices of Africa  

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, Lytning 
(Fase 1)  
Eleven kan forstå varianter af 
engelsk fra forskellige autentiske 
situationer / Eleven har viden om 
regionale og sociale varianter af 
engelsk  
  
Mundtlig kommunikation, Samtale 
(Fase 2)  
Eleven kan deltage aktivt i en 
uforberedt samtale / Eleven har 
viden om gambitter til emneskift 
og til at tage og fastholde ordet  
  
Mundtlig kommunikation, Lytning 
(Fase 2)  
Eleven kan forstå hovedindholdet 
af autentiske tekster om 
samfundsrelaterede emner / 
Eleven har viden om kombination 
af teknikker til lytning  
  
  
Kultur og samfund, Interkulturel 
kontakt (Fase 1)  

Dette forløb sætter fokus på det 
moderne Afrika. Det tager 
udgangspunkt i tre succesrige 
afrikanere fra hvert deres land og 
inden for hvert deres område: en 
nigeriansk forfatter, en ghanesisk 
musiker og en entreprenør fra 
Malawi.  
På hver deres måde er de en af 
"Afrikas stemmer", og de tegner et 
andet billede af Afrika, end det vi 
normalt ser i medierne.  
 Igennem forløbet får eleverne ny 
viden om Afrika og de tre 
"stemmer". Det gængse billede af 
Afrika bliver udfordret, og igennem 
videoer, tekster og øvelser skal 
eleverne forholde sig til og 
diskutere de forskellige 
fortællinger om Afrika, som de 
møder i løbet af forløbet.  

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



Eleven kan kommunikere om 
egne og andres kulturmøder / 
Eleven har viden om potentielle 
konfliktpunkter i kulturmøder  
  
Skriftlig kommunikation, Skrivning 
(Fase 2)  
Eleven kan udtrykke sig skriftligt 
afpasset hensigt, modtager og 
situation i længere 
sammenhængende tekster / 
Eleven har viden om kriterier til 
valg af sprog og indhold  
  
Mundtlig kommunikation, 
Præsentation (Fase 2)  
Eleven kan give detaljerede 
fremstillinger af fakta og 
synspunkter / Eleven har viden 
om teknikker til at give 
sammenhængende fremstillinger  

  
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  
43-45  

  
Hooliganism  

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, 
Kommunikationsstrategier (Fase 
2)  
Eleven kan støtte andre i deres 
brug af strategier til løsning af 
kommunikationsproblemer / 
Eleven har viden om teknikker til 
at opdage andres kommunikative 
problemer  
  
Skriftlig kommunikation, Læsning 
(Fase 2)  
Eleven kan forstå centrale 
synspunkter i autentiske tekster / 
Eleven har viden om hjælpemidler 
til læsning af tekster  
  
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)  
Eleven kan forstå varianter af 
engelsk fra forskellige autentiske 
situationer / Eleven har viden om 

Med forløbet her er det hensigten 
at komme omkring subkulturen 
hooliganisme og sætte ansigt på 
nogle af de mest fremtrædende 
hooligans fra 1980'erne på så 
neutral vis som overhovedet 
muligt for på den måde at give 
eleverne mulighed for selv at 
danne egne indtryk og holdninger 
til emnet.   
  
Progressionen i forløbet er 
tilrettelagt sådan, at eleverne til 
slut har de sproglige færdigheder, 
der kræves for at lave enten en 
artikel eller en podcast om 
forskellige aspekter af 
hooliganisme og præsentere deres 
produkt og arbejdsproces for hele 
klassen. Vi lægger op til, at 
eleverne undervejs får god 
mulighed for at arbejde 
selvstændigt med emnet og 
løbende finde frem til de facetter 
af emnet, de hver især synes, er 
interessante.  

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



regionale og sociale varianter af 
engelsk  
  
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  
  
Skriftlig kommunikation, Skrivning 
(Fase 2)  
Eleven kan udtrykke sig skriftligt 
afpasset hensigt, modtager og 
situation i længere 
sammenhængende tekster / 
Eleven har viden om kriterier til 
valg af sprog og indhold  

  
  
  
  
  
  

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  
46-48  

  
On the Run  

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, 
Præsentation (Fase 2)  
Eleven kan give detaljerede 
fremstillinger af fakta og 
synspunkter / Eleven har viden om 
teknikker til at give 
sammenhængende fremstillinger  
  
Mundtlig kommunikation, 
Kommunikationsstrategier (F. 2)  
Eleven kan støtte andre i deres 
brug af strategier til løsning af 
kommunikationsproblemer / 
Eleven har viden om teknikker til 
at opdage andres kommunikative 
problemer  
  
Skriftlig kommunikation, Skrivning 
(Fase 2)  
Eleven kan udtrykke sig skriftligt 
afpasset hensigt, modtager og 
situation i længere 
sammenhængende tekster / 
Eleven har viden om kriterier til 
valg af sprog og indhold  

I dette forløb sætter vi fokus på det 
at være på flugt. Eleverne skal se 
to film om Navid og Ali, der begge 
er flygtet fra deres hjemlande. 
Forløbet har særligt fokus på 
mundtlighed. Eleverne vil i løbet af 
forløbet udbygge deres ordforråd 
omkring emnet og bruge dette, når 
de undervejs skal præsentere og 
diskutere forskellige 
problemstillinger relateret til 
flygtninge.    

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  
49-51  

  
Love and that 
Special One  

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.  
  
  
  
  

Skriftlig kommunikation, Læsning 
(Fase 2)  
Eleven kan forstå centrale 
synspunkter i autentiske tekster / 
Eleven har viden om hjælpemidler 
til læsning af tekster  

  
Mundtlig kommunikation, Samtale 
(Fase 2)  
Eleven kan deltage aktivt i en 
uforberedt samtale / Eleven har 
viden om gambitter til emneskift 
og til at tage og fastholde ordet  

  
Mundtlig kommunikation, 
Sproglæringsstrategier (Fase 1)  
Eleven kan brainstorme med 
centrale ord og overbegreber / 
Eleven har viden om 
brainstormingsteknikker  

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

  
Skriftlig kommunikation, Læsning 
(Fase 2)  

I dette forløb sætter vi fokus på sex 
og kærlighed. Eleverne skal læse 
om amerikanske teenageres 
holdninger til sex, gruppepres og 
forventninger og møder autentiske 
amerikanere med holdninger til 
både prævention og seksuel 
afholdenhed.   
Forløbet har fokus på både 
læsning, mundtlighed og 
interkulturel kontakt. Eleverne vil i 
løbet af forløbet diksutere deres 
egen holdning til sex, gruppepres 
og forventninger, og sammenligne 
det med amerikanske teenageres 
holdninger.   
   

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



Eleven kan forstå centrale 
synspunkter i autentiske tekster / 
Eleven har viden om hjælpemidler 
til læsning af tekster  

  
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  
3-7  

  
Club 27  

  
(Emneuge i uge 6)  

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.  
  
  
  
  

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  
  
Skriftlig kommunikation, Læsning 
(Fase 2)  
Eleven kan forstå centrale 
synspunkter i autentiske tekster / 
Eleven har viden om hjælpemidler 
til læsning af tekster  
  
Skriftlig kommunikation, Skrivning 
(Fase 2)  
Eleven kan udtrykke sig skriftligt 
afpasset hensigt, modtager og 
situation i længere 
sammenhængende tekster / 
Eleven har viden om kriterier til 
valg af sprog og indhold  
  
Mundtlig kommunikation, 
Præsentation (Fase 2)  

Fænomenet 27 Club opstod på 
baggrund af en række musikeres 
død i slutningen af 1960erne og 
starten af 1970erne. I de senere år 
er kunstnere, som er kendte for 
eleverne, blevet medlemmer i 
klubben. Fælles for musikerne er, 
at de alle døde i en alder af 27 år, 
og at de var på et højdepunkt i 
deres karrierer. Dødsårsagerne 
skal, for en dels vedkommende, 
findes som en konsekvens af en 
grænsesøgende livsstil. Vi har taget 
udgangspunkt i Amy Winehouse, 
som er en af de nyeste, og måske 
også mest prominente, 
medlemmer. Desuden vil eleverne 
stifte bekendtskab med Kurt 
Cobain og Jim Morrison.    

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



Eleven kan give detaljerede 
fremstillinger af fakta og 
synspunkter / Eleven har viden 
om teknikker til at give 
sammenhængende fremstillinger  

  
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  

  
School Shootings  

  
(Terminsprøver i uge 

11)  

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.  

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 2)  
Eleven kan anvende modeltekster 
i arbejdet med egne tekster / 
Eleven har viden om modeltekster  
  
Mundtlig kommunikation, Samtale 
(Fase 2)  
Eleven kan deltage aktivt i en 
uforberedt samtale / Eleven har 
viden om gambitter til emneskift 
og til at tage og fastholde ordet  

Siden 2013 har der været næsten 
300 skoleskyderier i USA - i 
gennemsnit ca. en om ugen.   
Dette forløb giver eleverne indblik i 
den amerikanske våbenlovgivning 
- og den kultur, våbenlovgivningen 
medfører. De skal arbejde med the 
second amendment, med en 
autentisk skolemassakre og med 
et romanuddrag med en fiktionel 
skoleskydning.   
   

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

  
Uge 13: Praktik  
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  

  
Prøveforberedelse  

  
(Skriftlige prøver i 

uge 18)  

-  
  

-  Vi udvælger og gennemgår årets 
opgivelser og eleverne skriver 
dispositioner til afgangsprøven.  
   

Eleverne deltager i 
folkeskolens afgangsprøve.  
  
  
  
  
  
  

  
Uge 21-25: Læseferie  
  



Årsplan Viby Friskole 22/23  
Fag: Matematik 9. 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  
32-35  

  
Tal- potens og 
kvadratrødder  

Matematiske 
kompetencer:  
Eleven kan handle med 
dømmekraft i komplekse 
situationer med 
matematik.  
  
Tal og algebra:  
Eleven kan anvende reelle 
tal og algebraiske udtryk i 
matematiske 
undersøgelser.  
  
  
  
  
  

Undervisningen skal lede frem 
mod, at eleverne har tilegnet sig 
kundskaber og færdigheder, der 
sætter dem i stand til at:  

• Repetere 
fænomenet endelige 
periodiske decimaltal.  
• Kunne omskrive fra 
lang form til kort form, fx 
10000 til 104.  
• Kunne regne med 
potenser efter 
potensreglerne.  
• Kende til 
sprogbrugen knyttet til 
potenstal.  
• Kende til notationen 
af kvadratrødder og 
kubikrødder.  
• Forbinde 
kvadratrødder med 

Vi arbejder blandt andet ud fra 
Kontext 9, side 5-30, 
Matematikfessor og andre 
materialer.  
   

Skriftlige afleveringer, 
selvrettende opgaver på 
Matematikfessor og 
ugentlig fælles 
gennemgang i klassen.   
  
  
  
  
  
  



beskrivelsen af sider og 
areal i et kvadrat.  

  
Uge 36: Lejrskole i Sidmouth  

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  

  
Procent og økonomi  

Matematiske 
kompetencer:  
Eleven kan handle med 
dømmekraft i komplekse 
situationer med 
matematik.  
  
Tal og algebra:  
Eleven kan anvende reelle 
tal og algebraiske udtryk i 
matematiske 
undersøgelser.  
  
Statistik og 
sandsynlighed:  
Eleven kan vurdere 
statistiske undersøgelser 
og anvende sandsynlighed.  
  

Undervisningen skal lede frem 
mod, at eleverne har tilegnet sig 
kundskaber og færdigheder, der 
sætter dem i stand til at:  

• Kunne bruge 
procentbegrebet til at 
beskrive forhold i 
hverdagssammenhænge 
med fokus på økonomi.  
• Kunne foretage alle 
former for 
procentberegninger  
• Kunne omsætte en 
rentesats til procentuel 
vækst  
• Kunne bruge 
regneark til at foretage 
renteberegninger.  
• Kende til forskellen 
imellem procent og 
procentpoint.  
• Kende til indekstal.  

Vi arbejder blandt andet ud fra 
Kontext 9, side 31-51, 
Matematikfessor og andre 
materialer.  
   

Skriftlige afleveringer, 
selvrettende opgaver på 
Matematikfessor og 
ugentlig fælles 
gennemgang i klassen.   
  
  
  
  
  
  

  
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  
43-47  

  
Form og 

Konstruktion  

Matematiske 
kompetencer:  
Eleven kan handle med 
dømmekraft i komplekse 
situationer med 
matematik.  
  
Tal og algebra:  
Eleven kan anvende reelle 
tal og algebraiske udtryk i 
matematiske 
undersøgelser.  
  
Geometri og måling:  
Eleven kan forklare 
geometriske 
sammenhænge og 
beregne mål.  

Undervisningen skal lede frem 
mod, at eleverne har tilegnet sig 
kundskaber og færdigheder, der 
sætter dem i stand til at:  
  

• Kunne analysere og 
konstruere mønstre ud fra 
symmetriske forståelser 
såvel rotationssymmetri 
som spejling i 
symmetriakse.  
• Indsigt i 
vinkelberegninger ud fra 
regler om vinkelsummer i 
polygoner og cirkler.  
• Kunne indse, bevise 
og anvende Pythagoras’ 
lærersætning.  
• Kunne arbejde med 
målestoksforhold og 
ligedannethed, herunder 
arbejdsmetoder til 
højdemåling.  

Vi arbejder blandt andet ud fra 
Kontext 9, side 52-88, 
Matematikfessor og andre 
materialer.  
   

Skriftlige afleveringer, 
selvrettende opgaver på 
Matematikfessor og 
ugentlig fælles 
gennemgang i klassen.   
  
  
  
  
  
  

  
  

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  
48-51  

  
Data og Chance  

Matematiske 
kompetencer:  
Eleven kan handle med 
dømmekraft i komplekse 
situationer med 
matematik.  
  
Tal og algebra:  
Eleven kan anvende reelle 
tal og algebraiske udtryk i 
matematiske 
undersøgelser.  
  
Statistik og 
sandsynlighed:  
Eleven kan vurdere 
statistiske undersøgelser 
og anvende sandsynlighed.  
  

Undervisningen skal lede frem 
mod, at eleverne har tilegnet sig 
kundskaber og færdigheder, der 
sætter dem i stand til at:  
  

• Vurdere og tolke 
data kritisk.  
• Kende til 
muligheden for at 
fremstille data, så det 
fremmer udvalgte 
holdninger og 
synspunkter.  
• Vide at 
sandsynlighed kan 
beregnes ud fra formlen 
”gunstige muligheder/alle 
muligheder”.  
• Kunne beregne 
sandsynligheder ud fra 
simple udfaldsrum.  
• Kunne anvende 
matematiske modeller til 
at beregne 
sandsynligheder.  

Vi arbejder blandt andet ud fra 
Kontext 9, side 89-116, 
Matematikfessor og andre 
materialer.  
   

Skriftlige afleveringer, 
selvrettende opgaver på 
Matematikfessor og 
ugentlig fælles 
gennemgang i klassen.   
  
  
  
  
  
  

  
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  

  
Grafer og lineære 
sammenhænge  

Matematiske 
kompetencer:  
Eleven kan handle med 
dømmekraft i komplekse 
situationer med 
matematik.  
  
Tal og algebra:  
Eleven kan anvende reelle 
tal og algebraiske udtryk i 
matematiske 
undersøgelser.  
  
Geometri og måling:  
Eleven kan forklare 
geometriske 
sammenhænge og 
beregne mål.  

Undervisningen skal lede frem 
mod, at eleverne har tilegnet sig 
kundskaber og færdigheder, der 
sætter dem i stand til at:  
  

• Kunne operere i og 
med et koordinatsystem, 
blandt andet ved at 
inddele x- og y-akserne i 
hensigtsmæssige 
enheder.  
• Kunne genkende 
lineære sammenhænge i 
flere forskellige 
matematiske 
forklædninger.  
• Kunne tolke udsagn 
som indeholder uligheder.  
• Have kendskab til 
den rette lignings ligning  
• Kunne genkende og 
beskrive lineære 
sammenhænge som 
knytter sig til 
virkeligheden.  

Vi arbejder blandt andet ud fra 
Kontext 9, side 117-140, 
Matematikfessor og andre 
materialer.  
   

Skriftlige afleveringer, 
selvrettende opgaver på 
Matematikfessor og 
ugentlig fælles 
gennemgang i klassen.   
  
  
  
  
  
  

  



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  
  

Prøvetræning  

Matematiske 
kompetencer:  
Eleven kan handle med 
dømmekraft i komplekse 
situationer med 
matematik.  
  
Tal og algebra:  
Eleven kan anvende reelle 
tal og algebraiske udtryk i 
matematiske 
undersøgelser.  
  
Geometri og måling:  
Eleven kan forklare 
geometriske sammen-
hænge og beregne mål.  
  
Statistik og 
sandsynlighed:  
Eleven kan vurdere 
statistiske undersøgelser 
og anvende sandsynlighed.  

Undervisningen skal lede hen 
imod, at forberede eleverne på de 
skriftlige afgangsprøver i faget 
matematik.  
  

Ud fra tidligere prøvesæt 
forbereder vi os på de kommende 
skriftlige afgangsprøver.   

-  
  
  
  
  
  
  

  



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  

  
Formler, Ligninger 

og Beviser  

Matematiske 
kompetencer:  
Eleven kan handle med 
dømmekraft i komplekse 
situationer med 
matematik.  
  
Tal og algebra:  
Eleven kan anvende reelle 
tal og algebraiske udtryk i 
matematiske 
undersøgelser.  
  
Statistik og 
sandsynlighed:  
Eleven kan vurdere 
statistiske undersøgelser 
og anvende sandsynlighed.  

Undervisningen skal lede frem 
mod, at eleverne har tilegnet sig 
kundskaber og færdigheder, der 
sætter dem i stand til at:  

• Kende de 
algebraiske regler for 
regning med bogstaver.  
• Kunne reducere 
algebraiske udtryk.  
• Kunne løse enkle 
ligninger.  
• Begrunde formler 
sprogligt.  
• Se formler som en 
matematisk model af 
virkeligheden og kunne 
vurdere deres rigtighed i 
forhold til virkeligheden.  
• Kunne beskrive 
talfølger og figurrækker 
ved gengivelse af det n’te 
nummer i talfølgen.  
• Kunne gennemføre 
et matematisk bevis af 
enkel karakter.  

Vi arbejder blandt andet ud fra 
Kontext 9, side 141-162, 
Matematikfessor og andre 
materialer.  
   

Skriftlige afleveringer, 
selvrettende opgaver på 
Matematikfessor og ugentlig 
fælles gennemgang i 
klassen.   
  
  
  
  
  
  



  
Uge 13: Praktik  
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  
15-17  

  
Ikke lineære 

sammenhænge  

Matematiske 
kompetencer:  
Eleven kan handle med 
dømmekraft i komplekse 
situationer med 
matematik.  
  
Tal og algebra:  
Eleven kan anvende reelle 
tal og algebraiske udtryk i 
matematiske 
undersøgelser.  
  
Statistik og 
sandsynlighed:  
Eleven kan vurdere 
statistiske undersøgelser 
og anvende sandsynlighed.  
  

Undervisningen skal lede frem 
mod, at eleverne har tilegnet sig 
kundskaber og færdigheder, der 
sætter dem i stand til at:  
  

• Kunne skelne 
mellem lineære funktioner, 
omvendt proportionale 
funktioner, eksponentielle 
funktioner og 
potensfunktioner.  
• Kende til 
sammenhænge fra 
virkeligheden som kan 
beskrives med 
ovenstående funktioner.  
• Kunne tegne skitser 
og grafiske forløb, som 
svarer til de nævnte 
funktioner.  
• Kende formlen for 
en andengradsfunktion.  

Vi arbejder blandt andet ud fra 
Kontext 9, side 173-183, 
Matematikfessor og andre 
materialer.  
   

Skriftlige afleveringer, 
selvrettende opgaver på 
Matematikfessor og 
ugentlig fælles 
gennemgang i klassen.   
  
  
  
  
  
  

  



Uge 18: Skriftlige afgangsprøver  
  

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  
19-20  

  
Prøveforberedelse  

Matematiske 
kompetencer:  
Eleven kan handle med 
dømmekraft i komplekse 
situationer med 
matematik.  
  
Tal og algebra:  
Eleven kan anvende reelle 
tal og algebraiske udtryk i 
matematiske 
undersøgelser.  
  
Geometri og måling:  
Eleven kan forklare 
geometriske sammen-
hænge og beregne mål.  
  
Statistik og 
sandsynlighed:  
Eleven kan vurdere 
statistiske undersøgelser 
og anvende sandsynlighed.  

Undervisningen skal lede hen 
imod, at forberede eleverne på 
den mundtlige afgangsprøve i 
faget matematik.  
  

Vi samler op på året og forbereder 
de mundtlige prøver (Såfremt de 
er udtrukket)  
   

-  
  
  
  
  
  
  

  



Uge 21-25: Læseferie  
  



Årsplan Viby Friskole 22/23  
Fag:  Tysk 9. 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  

  
Jung sein  

  
Freunde,   

Soziale Medien  
Familie  
Freizeit  

Liebe  
  
  

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

  
Eleven kan forstå hovedindhold og 
detaljer om nære emner  
  
Eleven kan udveksle budskaber og 
holdninger  
  
Eleven kan i et enkelt sprog tale 
om et emne  
  
Eleven kan skrive i et enkelt sprog 
under hensyntagen til situation, 
afsender og modtager  
  
Eleven kan skrive enkle sætninger 
klart og forståeligt   
  
Eleven har viden om 
præsentationsstrategi med 
tilhørende ordforråd  
  
  

  
Tekster og multimodale tekster er 
sammensat fra forskellige kilder  
  
Skriftligt:  
Funktionel grammatik  
Skriftlige opgaver  
Gyldendals onlineprøver  
  
Mundtligt:  
Dialoger  
Præsentationer  
Samtaler i grupper  
Enkeltsamtaler med mig  
Samtaler i klassen  
Chunks  
CL-strukturer  

  
Onlineprøver  
  
Skriftlige opgaver  
  
Enkeltsamtaler   
  
Gruppesamtaler, dialoger  
  
  
  
  
  
  
  

  



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  
43-51   

  
Berlin  

  
Die Mauer   

Vergangenheit, 
Gegenwart und 

Zukunft   
Sehenswürdigkeiten  

Ost und West   
  
  
  
  

  
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  
  
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 anvende tysk i mødet 
med tysktalende fra forskellige 
kulturer  
  
Eleven har viden om udtale og 
sætningsopbygning  
  
Eleven kan kommunikere på tysk 
med sprogbrugere lokalt som 
globalt  
  
Eleven har viden om 
kulturbundne udtryk og 
høflighedsformer  

  
Tekster og multimodale tekster er 
sammensat fra forskellige kilder  
  
Skriftligt:  
Funktionel grammatik  
Skriftlige opgaver  
Gyldendals onlineprøver  
  
Mundtligt:  
Dialoger  
Præsentationer  
Samtaler i grupper  
Enkeltsamtaler med mig  
Samtaler i klassen  
Chunks  
CL-strukturer  

  
Onlineprøver  
  
Skriftlige opgaver  
  
Enkeltsamtaler   
  
Gruppesamtaler, dialoger  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



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   
1-13  

  
Freizeit und Reisen  

  
  

Musik  
Sport  

Urlaub  
  
  
  
  

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

  
Eleven kan beskrive tysktalende 
landes kultur og levevis  
  
Eleven kan forstå budskaber og 
holdninger inden for nære emner  
  
Eleven har viden om metode til at 
søge ordforråd  
  
Eleven kan forstå enkle tekster 
om nære emner  
  
Eleven har viden om 
skriveprocesser  
  
  

  
Tekster og multimodale tekster er 
sammensat fra forskellige kilder  
  
Skriftligt:  
Funktionel grammatik  
Skriftlige opgaver  
Gyldendals onlineprøver  
  
Mundtligt:  
Dialoger  
Præsentationer  
Samtaler i grupper  
Enkeltsamtaler med mig  
Samtaler i klassen  
Chunks  
CL-strukturer  
  
  

  
Onlineprøver  
  
Skriftlige opgaver  
  
Enkeltsamtaler   
  
Gruppesamtaler, dialoger  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



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   
14-17  

  
Repetition og 
disposition  

  

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

  
Eleven har viden om metode til at 
søge ordforråd  
  
Eleven kan formulere enkle klare 
og forståelige budskaber  
  
  

  
Frem til start maj repeteres og vi 
starter på dispositionen.  
  
Ordforrådslister udarbejdes  
  
Chunks indøves  
  
Eksamen, den mundtlige og den 
skriftlige gennemgås  
  
Skriftlige opgaver gennemgås og 
de mest almindelige fejl rettes.  
  
Fokus på samtaler enkeltvis  
  
  

  
Eksamen  

  
  



Årsplan Viby Friskole 22/23  
Fag:  Tysk 9. 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  

  
Jung sein  

  
Freunde,   

Soziale Medien  
Familie  
Freizeit  

Liebe  
  
  

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

  
Eleven kan forstå hovedindhold og 
detaljer om nære emner  
  
Eleven kan udveksle budskaber og 
holdninger  
  
Eleven kan i et enkelt sprog tale 
om et emne  
  
Eleven kan skrive i et enkelt sprog 
under hensyntagen til situation, 
afsender og modtager  
  
Eleven kan skrive enkle sætninger 
klart og forståeligt   
  
Eleven har viden om 
præsentationsstrategi med 
tilhørende ordforråd  
  
  

  
Tekster og multimodale tekster er 
sammensat fra forskellige kilder  
  
Skriftligt:  
Funktionel grammatik  
Skriftlige opgaver  
Gyldendals onlineprøver  
  
Mundtligt:  
Dialoger  
Præsentationer  
Samtaler i grupper  
Enkeltsamtaler med mig  
Samtaler i klassen  
Chunks  
CL-strukturer  

  
Onlineprøver  
  
Skriftlige opgaver  
  
Enkeltsamtaler   
  
Gruppesamtaler, dialoger  
  
  
  
  
  
  
  

  



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  
43-51   

  
Berlin  

  
Die Mauer   

Vergangenheit, 
Gegenwart und 

Zukunft   
Sehenswürdigkeiten  

Ost und West   
  
  
  
  

  
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  
  
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 anvende tysk i mødet 
med tysktalende fra forskellige 
kulturer  
  
Eleven har viden om udtale og 
sætningsopbygning  
  
Eleven kan kommunikere på tysk 
med sprogbrugere lokalt som 
globalt  
  
Eleven har viden om 
kulturbundne udtryk og 
høflighedsformer  

  
Tekster og multimodale tekster er 
sammensat fra forskellige kilder  
  
Skriftligt:  
Funktionel grammatik  
Skriftlige opgaver  
Gyldendals onlineprøver  
  
Mundtligt:  
Dialoger  
Præsentationer  
Samtaler i grupper  
Enkeltsamtaler med mig  
Samtaler i klassen  
Chunks  
CL-strukturer  

  
Onlineprøver  
  
Skriftlige opgaver  
  
Enkeltsamtaler   
  
Gruppesamtaler, dialoger  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



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   
1-13  

  
Freizeit und Reisen  

  
  

Musik  
Sport  

Urlaub  
  
  
  
  

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

  
Eleven kan beskrive tysktalende 
landes kultur og levevis  
  
Eleven kan forstå budskaber og 
holdninger inden for nære emner  
  
Eleven har viden om metode til at 
søge ordforråd  
  
Eleven kan forstå enkle tekster 
om nære emner  
  
Eleven har viden om 
skriveprocesser  
  
  

  
Tekster og multimodale tekster er 
sammensat fra forskellige kilder  
  
Skriftligt:  
Funktionel grammatik  
Skriftlige opgaver  
Gyldendals onlineprøver  
  
Mundtligt:  
Dialoger  
Præsentationer  
Samtaler i grupper  
Enkeltsamtaler med mig  
Samtaler i klassen  
Chunks  
CL-strukturer  
  
  

  
Onlineprøver  
  
Skriftlige opgaver  
  
Enkeltsamtaler   
  
Gruppesamtaler, dialoger  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



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   
14-17  

  
Repetition og 
disposition  

  

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

  
Eleven har viden om metode til at 
søge ordforråd  
  
Eleven kan formulere enkle klare 
og forståelige budskaber  
  
  

  
Frem til start maj repeteres og vi 
starter på dispositionen.  
  
Ordforrådslister udarbejdes  
  
Chunks indøves  
  
Eksamen, den mundtlige og den 
skriftlige gennemgås  
  
Skriftlige opgaver gennemgås og 
de mest almindelige fejl rettes.  
  
Fokus på samtaler enkeltvis  
  
  

  
Eksamen  

  
  



Årsplan Viby Friskole 22/23  
Fag: Kristendom 9. 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  

  
Hvad tror du, 

Danmark  
  

(Overbygningstur 
uge 33, Lejrskole uge 
36 & idrætsdag uge 

37)  

Livsfilosofi og etik  
Eleven kan forholde sig til 
den religiøse dimensions 
indhold og betydning ud fra 
grundlæggende 
tilværelsesspørgsmål og 
etiske principper.  
  
Bibelske fortællinger  
Eleven kan tolke grund-
læggende værdier ud fra 
centrale bibelske 
fortællinger.  
  
Kristendom  
Eleven kan forholde sig til, 
hvad kristendom er og til 
hovedtræk i kristen-
dommens historie, 
herunder folkekirkens 
betydning i Danmark.  
  

Eleven kan reflektere over 
betydningen af den religiøse 
dimension i grundlæggende 
tilværelsesspørgsmål  
Eleven har viden om trosvalg i 
forhold til grundlæggende 
tilværelsesspørgsmål  
Eleven kan målrettet læse faglige 
tekster og sprogligt nuanceret 
udtrykke sig mundtligt og skriftligt 
om deres indhold, formål og 
struktur  
Eleven har viden om komplekse 
fagord og begreber samt faglige 
teksters formål og struktur  
Eleven kan reflektere over de 
bibelske fortællingers tydning af 
grundlæggende 
tilværelsesspørgsmål   
Eleven har viden om 
grundlæggende 

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

Ved forløbets afslutning 
skal eleverne demonstrere 
viden om:  
  
hvilke trossamfund der 
findes i Danmark, og hvor 
store de er.  
  
det religiøse landskab i 
deres lokalområde og på 
Facebook.  
  
hvad hovedpointerne i den 
kristne tro er.  
  
hvad medlemmer af 
Folkekirken tror på.  
  
udvalgte religioners status i 
dagens Danmark.  
  
  



Ikke-kristne religioner og 
andre livsopfattelser  
Eleven kan forholde sig til 
hovedtanker og pro-
blemstillinger i de store 
verdensreligioner og 
livsopfattelsers op-
rindelse, historie og 
nutidige fremtrædelses-
former.  
  
  
  

tilværelsesspørgsmål i bibelske 
fortællinger  
Eleven kan tolke de bibelske 
fortællingers betydning i sprog, 
kunst og samfund  
Eleven har viden om de bibelske 
fortællingers  spor i kulturen  i et 
nutidigt og historisk perspektiv   
Eleven kan reflektere over 
kristendommens udvikling og 
folkekirkens betydning i Danmark  
Eleven har viden om hovedtræk i 
kristendommens historie og 
folkekirken  
Eleven kan reflektere over kristne 
grundbegreber som tydninger af 
tilværelsen  
Eleven har viden om centrale 
kristne grundbegreber og 
værdierne bag  
Eleven kan reflektere over 
hovedtræk i verdensreligioner og 
livsopfattelser med betydning for 
Danmark  
Eleven har viden om  hovedtræk i 
verdensreligioner og 
livsopfattelser  
Eleven kan redegøre for 
betydningen af centrale 
grundbegreber og værdier i 

  
  
  



verdensreligioner og 
livsopfattelser  
Eleven har viden om centrale 
grundbegreber og værdier inden 
for verdensreligioner og 
livsopfattelser  

  
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  
43-47  

  
Synd og tilgivelse  

Livsfilosofi og etik  
Eleven kan forholde sig til 
den religiøse dimensions 
indhold og betydning ud fra 
grundlæggende 
tilværelsesspørgsmål og 
etiske principper  
  
Bibelske fortællinger  
Eleven kan tolke 
grundlæggende værdier ud 
fra centrale bibelske 
fortællinger  
  
Kristendom  
Eleven kan forholde sig til, 
hvad kristendom er og til 
hovedtræk i 
kristendommens historie, 
herunder folkekirkens 
betydning i Danmark  

Eleven kan reflektere over 
betydningen af den religiøse 
dimension i grundlæggende 
tilværelsesspørgsmål  
Eleven har viden om trosvalg i 
forhold til grundlæggende 
tilværelsesspørgsmål  
Eleven kan reflektere over etiske 
principper og moralsk praksis i 
mellemmenneskelige relationer  
Eleven har viden om etik og 
moralsk praksis i et 
mellemmenneskeligt perspektiv  
Eleven kan diskutere 
sammenhænge mellem forskellige 
trosvalg og deres tydninger af af 
tilværelsen  
Eleven har viden om 
sammenhæng mellem forskellige 
trosvalg og tydning af tilværelsen  
Eleven kan målrettet læse faglige 
tekster og sprogligt nuanceret 
udtrykke sig mundtligt og skriftligt 
om deres indhold, formål og 
struktur  
Eleven har viden om komplekse 
fagord og begreber samt faglige 
teksters formål og struktur  
Eleven kan tolke centrale 
fortællinger fra Det Gamle og Nye 

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

Ved forløbets afslutning, 
skal eleverne kunne:   
  
forholde sig til begreberne 
synd og tilgivelse.  

  
arbejde med bibelske 
tekster, der handler om 
synd og tilgivelse.  
  
afkode en musikvideos 
inspiration fra Bibelen.  
  
forholde sig til nutidige 
tolkninger af bibelske 
pointer.  
  
undersøge det moderne 
menneskes forhold til synd 
og tilgivelse.  
  
  
  
  
  
  



Testamente i et nutidigt og 
historisk perspektiv  
Eleven har  viden om for-tællinger 
fra Det gamle og Det nye 
Testamente  
Eleven kan reflektere over de 
bibelske fortællingers tydning af 
grundlæggende 
tilværelsesspørgsmål  
Eleven har viden om 
grundlæggende 
tilværelsesspørgsmål i bibelske 
fortællinger  
Eleven kan tolke de bibelske 
fortællingers betydning i sprog, 
kunst og samfund  
Eleven har viden om de bibelske 
fortællingers  spor i kulturen i et 
nutidigt og historisk perspektiv  
Eleven kan reflektere over  
kristendommens udvikling og 
folkekirkens betydning i Danmark  
Eleven har viden om hovedtræk i 
kristendommens historie og 
folkekirken  
Eleven kan reflektere over kristne 
grundbegreber som tydninger af 
tilværelsen  
Eleven har viden om centrale 
kristne grundbegreber og 
værdierne bag  



Eleven kan reflektere over  
betydningen af kristne symboler, 
ritualer, musik og salmer  

  
Uge 48: Klassedag  
  

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  
49-50  

  
Magi  

Kristendom  
Eleven kan forholde sig til, 
hvad kristendom er og til 
hovedtræk i 
kristendommens historie, 
herunder folkekirkens 
betydning i Danmark.  
  
Ikke-kristne religioner og 
andre livsopfattelser  
Eleven kan forholde sig til 
hovedtanker og 
problemstillinger i de store 
verdensreligioner og 
livsopfattelsers oprindelse, 
historie og nutidige 
fremtrædelsesformer.  

Eleven kan reflektere over 
betydningen af kristne symboler, 
ritualer, musik og salmer.  
  
Eleven har viden om udlægninger 
af centrale symboler, ritualer, 
musik og salmer.  
  
Eleven kan reflektere over 
centrale symbolers og ritualers 
betydning for menneskers liv.  
  
Eleven har viden om centrale 
symbolers og ritualers anvendelse 
i verdensreligioner og 
livsopfattelser.  
  
  

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

Ved forløbets afslutning, 
skal eleverne kunne:   
  
opnå viden om magi og 
ritualer.  
  
skelne mellem religiøse og 
magiske ritualer.  
  
give eksempler på, hvad 
magi har med religion at 
gøre.  
  
  
  
  
  
  



  
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  
3-12  

  
Superhelte og etik  

  
(Emneuge uge 6, 

Vinterferie uge 8 & 
Terminsprøver uge 

11)  

Livsfilosofi og etik  
Eleven kan forholde sig til 
den religiøse dimensions 
indhold og betydning ud fra 
grundlæggende 
tilværelsesspørgsmål og 
etiske principper  
  
Bibelske fortællinger  
Eleven kan tolke 
grundlæggende værdier ud 
fra centrale bibelske 
fortællinger  
  
Kristendom  
Eleven kan forholde sig til, 
hvad kristendom er og til 
hovedtræk i 
kristendommens historie, 
herunder folkekirkens 
betydning i Danmark  
  

Eleven kan reflektere over etiske 
principper og moralsk praksis i 
mellemmenneskelige relationer  
  
Eleven har viden om etik og 
moralsk praksis i et 
mellemmenneskeligt perspektiv  
  
Eleven kan tolke de bibelske 
fortællingers betydning i sprog, 
kunst og samfund  
  
Eleven har viden om de bibelske 
fortællingers spor i kulturen i et 
nutidigt og historisk perspektiv  
  
Eleven kan reflektere over kristne 
grundbegreber som tydninger af 
tilværelsen  
  

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

Ved forløbets afslutning skal 
eleverne demonstrere:  
  
grundlæggende viden om 
superhelte-genren. Det kan 
de bruge til at redegøre for 
det gennemgående fokus i 
genren, der omhandler 
etiske problemstillinger.  
  
viden om etiske principper 
og dilemmaer. Det kan de 
bruge til at identificere 
etiske problemstillinger i 
fortællinger om superhelte 
og i andre fortællinger.  
  
viden om forholdet mellem 
etik og moral. Det kan de 
bruge til at redegøre for, 
hvordan etiske overvejelser 



Ikke-kristne religioner og 
andre livsopfattelser  
Eleven kan forholde sig til 
hovedtanker og 
problemstillinger i de store 
verdensreligioner og 
livsopfattelsers oprindelse, 
historie og nutidige 
fremtrædelsesformer  
  

Eleven har viden om centrale 
kristne grundbegreber og 
værdierne bag  
  
Eleven kan redegøre for 
betydningen af centrale 
grundbegreber og værdier i 
verdensreligioner og 
livsopfattelser  
  
Eleven har viden om centrale 
grundbegreber og værdier inden 
for verdensreligioner og 
livsopfattelser  

danner grundlag for 
moralske handlinger.  

  
viden om, hvordan etiske 
problemstillinger ofte 
rummer meget svære 
valgsituationer. Det kan de 
bruge til at analysere etiske 
begrundelser og ståsteder i 
forhold til disse svære valg.  
  
viden om forholdet mellem 
retfærdighed og selvtægt. 
Det kan de bruge til at 
belyse, hvilken rolle etikken 
spiller i begge begreber.  
  
viden om magtens tredeling 
og superheltenes metoder 
til at opnå retfærdighed. Det 
kan de bruge til at analysere 
superheltes begrundelser 
for at tage loven i egen 
hånd.  
  
viden om, at superhelten 
kan anskues som en 
frelserfigur. Det kan de 
bruge til at sammenligne 
superhelte med 
frelserfigurer fra 



kristendom og andre 
religioner.  
  
  
  
  
  

  
Uge 13: Praktik  
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  

  
Etik og teknologi  

  
(Skriftlige prøver i 

uge 18)  

Livsfilosofi og etik  
Eleven kan forholde sig til 
den religiøse dimensions 
indhold og betydning ud fra 
grundlæggende 
tilværelsesspørgsmål og 
etiske principper  
  

Eleven kan reflektere over 
etiske principper og moralsk 
praksis i mellemmenneskelige 
relationer  
  

Eleven har viden om etik og 
moralsk praksis i et 
mellemmenneskeligt perspektiv   
  

Eleven kan diskutere 
sammenhænge mellem forskellige 
trosvalg og deres tydninger af af 
tilværelsen  
  

Eleven har viden om 
sammenhæng mellem forskellige 
trosvalg og tydning af tilværelsen   
  

Eleven kan målrettet læse 
faglige tekster og sprogligt 
nuanceret udtrykke sig mundtligt 
og skriftligt om deres indhold, 
formål og struktur  
  

Eleven har viden om komplekse 
fagord og begreber samt faglige 
teksters formål og struktur   

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

Ved forløbets afslutning, 
skal eleverne kunne:   
  
opnå indsigt i de nye etiske 
udfordringer, som opstår 
ved anvendelsen af 
moderne teknologier.  
  
arbejde med filosoffers 
samfundsmæssige og etiske 
overvejelser – og anvende 
dem på de nye etiske 
udfordringer.  
  
diskutere, hvordan de selv 
forholder sig til 
udfordringerne ved 
moderne teknologier.  
  
  
  
  
  
  
  

  
Uge 21-25: Læseferie  
  



Årsplan Viby Friskole 22/23  
Fag: Samfundsfag 9. 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  
32-35  

  
En fri og lige verden  

  
(Overbygningstur 

uge 33)  

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

Eleverne skal:  
have kendskab til, hvordan man 
måler levestandard, lighed og 
frihed.  
  
kende til Menneskerettighederne 
og deres betydning for forståelsen 
af frihedsbegrebet.  
  
kunne diskutere forskellige former 
for udviklingsarbejde herunder 
FN's Verdensmål og Danmarks 
bistandsindsats.  
  
kunne diskutere lighed og frihed 
nationalt og globalt.  

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 36: Lejrskole i England  
Uge 37: OFE-dag  
  
  



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  
38-40  

  
Krig  

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

Eleverne skal:  
kunne forklare FN’s og Nato’s 
betydning for danske politiske 
beslutninger vedrørende 
militæret.   
  
kunne give eksempler på af-
gørende internationale begiven-
heder, der har haft og har 
betydning for dansk udenrigs- og 
sikkerhedspolitik.    
  
kunne forholde sig til politiske valg 
vedrørende Danmarks involvering 
i krige og konflikter.   
  
kunne anskue Danmarks 
engagement i krige og konflikter 
ud fra forskellige perspektiver.   
  
med brug af den tilegnede viden 
kunne skitsere mulige fremtids-
scenarier for det danske militær.   

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  
43-47  

  
Folketingsvalg  

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

Eleverne skal:   
have kendskab til demokrati som 
folkestyre og repræsentativt 
demokrati.   
  
kende til partier, folketingsvalg, 
valgtemaer, meningsmålinger og 
regeringsdannelse.   
  
kunne analysere dagsorden-
sættelsen og partiernes roller 
under valgkampen.   
  
kunne diskutere resultatet af 
valgkampen og processen med 
regeringsdannelse.    
  
forholde sig til, hvilke temaer 
under valgkampen de fandt mest 
interessante og hvorfor.   
  
kunne begrunde, hvorfor de ville 
have stemt på et bestemt parti, 
hvis de havde haft valgret.   

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 48: Klassedag  



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  
49-50  

  
Jagten på Danmark  

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

Eleverne skal:   
kende til privatøkonomiske 
problemstillinger og valg-
muligheder.  
  
kunne beskrive forskelle i mænd 
og kvinders uddannelsesvalg og 
indtægter.  
  
have viden om socialisering og 
identitetsdannelse.  
  
kunne diskutere ligestillings-
problematikker med afsæt i fakta.  
   
kunne diskutere kulturs betydning 
for individer og grupper.  
  
kunne diskutere demokrati-
opfattelser og egne muligheder for 
deltagelse 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.  
  

  
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  

  
Globalisering  

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

Eleverne skal:  
opnå viden om globaliseringens 
fordele og ulemper.   
  
kunne diskutere forskellige 
opfattelser af og syn på kultur.   
  
have viden om udlandets rolle i 
det økonomiske kredsløb.   
  
kunne analysere deres eget 
forbrug af varer og medier.   
  
blive bevidste om deres egen rolle 
i globaliseringen.   
  
kunne komme med forslag til 
politiske løsninger på nutidige 
globale udfordringer.  

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: Emngeuge  
  



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  

  
Velfærd  

  
(Vinterferie i uge 8, 
Terminsprøve i uge 

11)  

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

Eleverne skal:  
opnå viden om den danske 
velfærdsstats indtægter og 
udgifter.   
  
kunne diskutere, hvordan 
velfærden skal fordeles i 
Danmark.   
  
kunne vurdere fordele og ulemper 
ved forskellige velfærdsmodeller.   
  
blive bevidste om de udfordringer, 
den danske velfærdsstat står 
overfor i dag.   
  
kunne reflektere over, hvordan 
velfærdsstaten skal organiseres i 
fremtiden med de udfordringer, 
den står overfor.  

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: Praktik  
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  

  
Kriminalitet og straf  

  
(Skriftlige prøver i 

uge 18)  

Politik  
Eleven kan tage stilling til 
politiske problemstillinger 
lokalt og globalt og komme 
med forslag til handlinger.  

Eleverne skal:  
opnå viden om det danske 
retssystem.   
  
have viden om, hvorfor man 
straffer.   
  
kunne diskutere forskellige former 
for straf.   
  
kunne forholde sig til den 
kriminelle lavalder.   
  
kunne analysere de politiske 
partiers retspolitik.   
  
kunne komme med forslag til 
hensigtsmæssige straffeformer.  

  

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 21-25: Læseferie  
  



Årsplan Viby Friskole 22/23  
Fag: Biologi og Geografi 9. 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  

  
Energiforsyning  

  
  

Undersøgelse  
- Jordkloden og dens 
klima  
  
Modellering  
- Økosystemer  
  
Perspektivering  

Eleven har viden om 
sammenhænge mellem 
vejrsystemer, havstrømme 
og klimainddelinger.  
  
Eleven kan forklare 
hvordan vind opstår og kan 
indsamle vejrdata.   
  
Eleven kan vælge modeller 
efter formål.  
  
Eleven har viden om og kan 
med modeller forklare 
sammenhænge mellem 
energistrømme og 
stofkredsløb.  
  
Eleven kan forklare 
nedbrydningsprocesser og 
hvordan restproduktet kan 
”udnyttes”.  

Geo: 2-3 lektioner om vindsystemer samt 
energiforsyning i form af vindmøller.   
Eleverne skal kunne forklare, hvordan vind opstår og 
dermed også højtryk, lavtryk, fronter og 
corioliseffekten.  
Vi bruger udvalgte hjemmesider fra bl.a. Økolariet og 
Experimentariet samt Biologifaget.dk (under emnet 
vejret)  
  
Bio: 1- 2 lektioner om hvordan biologisk masse kan 
bruges til at fremstille energi. Vi fokuserer på 
biobrændsler og dykker ned i biogasanlæg og 
biomasse samt taler om energistrømme. Vi bruger 
fagtekster fra Experimentarium fx 
https://www.experimentarium.dk/klima/biogas   
  
  

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



  
Uge 36: Lejrskole i England  
  

Uge 37-39  
  

FFF-forløb   

Undersøgelse  
  
Modellering  
  
Kommunikation  
- formidling  

Eleverne kan designe, 
gennemføre og evaluere en 
undersøgelse eller et forsøg. 
Herunder indsamle og 
vurdere data.  
  
Eleven kan anvende en 
model som en del af en 
forklaring.  
  
Eleven kan opsøge og 
anvende viden fra en 
fagperson.  
  
Eleven kan videreformidle 
sikkert og med brug af 
fagsprog  

FFF-forløb om Energiforsyning på lokalt og globalt 
plan.  
  
Eleverne ønsker gruppemakkere til dette forløb, 
men lærerne laver grupperne.  
Der bliver denne gang mest fokus på 
undersøgelseskompetencen – både i forhold til at 
lave egne undersøgelser og at opsøge viden hos 
fagfolk.  
Ligeledes skal I denne gang prøve kræfter med at 
lave en forsøgsrapport, hvor I demonstrerer brugen 
af korrekt fagsprog.  
  
Som optakt til forløbet skal alle have læst om 
Bæredygtig energiforsyning i ”Xplore på tværs” – 
uddeles elektronisk.  
  
Forløbet af sluttes med en skriftlig aflevering i form 
af en synopse og rapport fredag d. 30. september kl. 
10.00. Lærerne giver feedback og karakter.  

  

  
  

Uge 39, 40  
Og 43  

  
Geografi: 

Urbanisering og 
erhverv  

Undersøgelse  
- demografi og erhverv  
  
Perspektivering  
- demografi og erhverv  

Eleven har viden om 
demografiske variable og 
bymønstre.  
  
Eleven kan undersøge 
befolknings- og 

Vi skal arbejde med industrialisering, urbanisering 
og erhverv.  
Alle skal have en forståelse for, hvordan 
industrialiseringen satte gang i byernes udvikling, 
men også at byernes befolkningsvækst både kan 
skyldes pull- og push-faktorer .  

  



  
  

erhvervsudviklings betydning 
for levevilkår.  
  
Eleven kan sammenligne 
befolknings- og 
erhvervsudvikling i forskellige 
lande.   

Herunder arbejder vi med byernes udvikling ud 
fra 3 by-modeller og kigger på 
fremtidsprognoserne.  
Vi gennemgår ligeledes de primære, sekundære 
og tertiære erhverv. Vi kigger på udviklingen i 
Danmark og sammenligner erhvervsstrukturen 
med u-landenes.    
Vi arbejder primært på geografifaget.dk (under 
Demografi og erhverv → Urbanisering og 
Erhverv)  
  

  
Uge 41: Performanceuge  
Uge 42: Efterårsferie  
  

Uge 44  
  

Skriftlig prøve   

    Eleverne får lov at prøve en skriftlig afgangsprøve. 
Det bliver en 30 minutters prøve i både biologi og 
geografi.  
  
I forbindelse hermed gennemgås det, hvordan 
prøverne er udformet, og hvilke faldgruber der er.  

  

  
  



Uge 45-47  
  

Biologi: 
Bioteknologi  

Perspektivering  
- Celler, mikrobiologi og 
bioteknologi  
  

Eleven kan koble biologiske 
processer til anvendelse indenfor 
bioteknologi.  
  
Eleven kan forklare mulige fordele 
og risici ved anvendelse af 
bioteknologi.  
  
Eleven har viden om 
interessemodsætninger i relation 
til bioteknologi.  
  

Vi arbejder med bioteknologi ud fra siderne 112-
129 i bogen Bios B.  
Vi ser på naturlige plantekloner, taler om 
forskellige gensplejsningsteknikker, sætter det 
i perspektiv i forhold til forædling og ser filmen 
Dyrelaboratoriet 1.  
Eleverne arbejder med kopiark, og vi laver en 
fælles etisk diskussion.  
  

  

  
Uge 48-50  

  
FFF-forløb  

  
Fagdag d. 

5.december  
  

Alle 4 
kompetenceområder 
kommer i spil.  

Eleven kan diskutere tiltag, som 
kan forbedre sundheden i 
Danmark   
  
Eleven kan begrunde 
udfordringer ved 
fødevareproduktion i Danmark 
og andre lande.  
   
Eleven kan beskrive 
teknologiens betydning for 
fødevareforsyningen i verden.   
  
Eleven kan forklare hvorfor 
teknologiske løsninger kan gå 
ud over folks sundhed.  
   

Vi arbejder med det fællesfaglige forløb: 
Teknologiens betydning for menneskers sundhed 
og levevilkår   
  
Der kommer særskilt skrivelse med retningslinjer 
og krav til dette forløb.  
Naturfagslærerne formulerer 2-3 problemstillinger, 
som eleverne i lærerfordelte grupper trækker 
imellem.  
Eleverne udarbejder et underspørgsmål til 
problemstillingen, som tydeligt viser og indsnævrer 
deres fokus.  
Grupperne udarbejder arbejdsspørgsmål indenfor 
alle tre fag og spørgsmålstyper. 
Arbejdsspørgsmålene skal godkendes af 
naturfagslærerne.   
Der er mundtlige fremlæggelser i uge 50 og 51, hvor 
begge naturfagslærere er til stede.  

  



Eleven kan beskrive plastik fra 
råvare til færdigt produkt.  
   
Eleven kan undersøge, hvilke 
tilsætningsstoffer, der er i 
fødevarer, og hvilke 
konsekvenser, de kan have for 
sundheden.   
  
Eleven kan planlægge og 
udfærdige en synopse.  
  
Eleven kan finde et relevant 
forsøg og planlægge 
udførelsen.   

  
Som optakt til forløbet skal alle have læst om 
Teknologi og sundhed i hverdagen i ”Xplore på 
tværs” – uddeles elektronisk.  

  
Uge 1-2 Projektopgave  
  

Uge 3-5  
Stråling og 

kræft   
  
  

Modellering  
- celler, mikrobiologi go 
bioteknologi  
  
Undersøgelse  
- undersøgelse i naturfag  
- celler, mikrobiologi og 
bioteknologi  
- jordkloden og dens 
klima  
  
Perspektivering  

Eleven kan forklare hvordan 
stråling påvirker mennesker og 
planter.  
  
Eleven kan vise og forklare, 
hvordan DNA er opbygget og 
hvordan stråling og andre 
faktorer kan påvirke vores 
DNA.  
  
Eleven ved hvordan 
proteinsyntese fungerer.  
  

Vi skal undersøge, hvordan kræft opstår, og 
hvordan vi kan forebygge sygdommen. Dette gøres 
gennem et booket forløb på www.life.dk.der 
hedder: Kræftens gåde.  
  
Vi ledes igennem en fiktiv atomkraftulykke og skal 
undersøge vejen fra strålingsskade til kræftcelle.  
Vi skal arbejde med ioniserende stråling, modeller 
for vindforhold og DNA-molekylets opbygning.  
Undervejs i forløbet vil eleverne opdage, at 
risikofaktorer som rygning og overvægt udgør en 
langt større risiko for at udvikle kræft, end stråling 
gør.  

  



• Jordkloden 
og dens 
klima  

  
  

Eleven kan forklare, hvordan 
DNA-skader kan give udvikling 
af kræft, samt hvilke 
livstilsfaktorer der kan spille 
ind.  
  
Eleven kan identificere 
kræftceller under mikroskop.  

  
Forløbet er tværfagligt med biologi, geografi og 
fysik/kemi.   

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

Uge 7, 9 og 10  
FFF-forløb  

  
  

Afbrudt fredag i 
uge 10 da der 

er  pædagogisk 
dag for lærerne 

om fredagen  

Alle fire 
kompetenceområder er 
i spil  

Eleven kan beskrive 
forskellige typer af stråling.  
  
Eleven kan forklare 
strålings gavnlige og 
skadelige påvirkninger af 
levende organismer  
  
Eleven kan forklare jordens 
strålingsbalance  
  
Eleven kan gennemføre 
undersøgelser af strålings 
egenskaber.  
  
Eleven kan vurdere fordele 
og ulemper ved forskellige 
modeller.  
  

Vi skal have det sidste fællesfaglige fokusområde: Strålings 
indvirkning på levende organismers levevilkår  
  
Eleverne afprøver selvvalgte eksamensgrupper, dog 
således at lærerne sikrer, at ønsker og grupper går op i 
hele klassen.  
Senest i uge 12 bliver der en drøftelse af de endelige 
eksamensgrupper, som skal være færdige på det 
tidspunkt.  
I FFF-forløbet skal alle grupper lave deres egen 
problemstilling og arbejdsspørgsmål.   
  
Som optakt til forløbet skal alle have læst om Stråling fra 
omgivelserne i ”Xplore på tværs” – uddeles elektronisk.  

  



Eleven kan formidle fagstof 
ved brug af illustrationer, 
rumlige modeller og 
interaktionsmodeller.  

  
Uge 11-12  

  
Opsamling   

I uge 11 er der nok ikke 
naturfagsundervisning 
grundet terminsprøver 

og fagdag  

   
Repetition og grundig indføring i naturfagsprøvens opbygning og krav.  

  
  
Uge 13: Praktik  
Uge 14: Påskeferie  
  

Uge 15-20  
  

Eksamens-
forberedelse  

  
Vikar for 

Annette/AL i uge 
17, da hun er på 

lejrskole.  
  

Umiddelbart efter påske skal alle eksamensgrupper trække deres fokusområde til eksamenen.   
  
Herefter bruges alle naturfagstimer på at forberede prøven. Alle naturfagslærerne vejleder og grupperne formulerer 
problemstilling og arbejdsspørgsmål, som skal godkendes af lærerne.   
Herefter skal grupperne fordybe sig i deres emne, lave praktiske undersøgelser og finde modeller der kan belyse deres 
problemstilling. De udfærdiger en oversigt til censor og laver en disponering til brug for selve den mundtlige prøve.  
  
Den skriftlige prøve i biologi er en udtræksprøve. Hvis den skriftlige prøve udtrækkes, så skal klassen til eksamen torsdag d. 11. 
maj. I så fald vil uge 19 og fagdagen d. 8. maj blive brugt på forberedelse hertil.   

  



Uge 21-25  
  

Mundtlige 
eksamener og 

læsefri  
  

Den mundtlige naturfagsprøve er obligatorisk og afholdes i perioden mandag d. 22. maj til onsdag d. 21. juni 2023. Den endelige 
dato vil blive udmeldt i foråret.  
  
Den mundtlige prøve tager ca. to timer alt i alt og afvikles i grupper eller individuelt. Man kan maks. være 3 i en gruppe, men vi 
anbefaler 2, så man hele tiden har en at sparre med, men samtidig får nok taletid til den enkelte inde til selve prøven.    

  
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: Biologi og Geografi 9. 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  

  
Energiforsyning  

  
  

Undersøgelse  
- Jordkloden og dens 
klima  
  
Modellering  
- Økosystemer  
  
Perspektivering  

Eleven har viden om 
sammenhænge mellem 
vejrsystemer, havstrømme 
og klimainddelinger.  
  
Eleven kan forklare 
hvordan vind opstår og kan 
indsamle vejrdata.   
  
Eleven kan vælge modeller 
efter formål.  
  
Eleven har viden om og kan 
med modeller forklare 
sammenhænge mellem 
energistrømme og 
stofkredsløb.  
  
Eleven kan forklare 
nedbrydningsprocesser og 
hvordan restproduktet kan 
”udnyttes”.  

Geo: 2-3 lektioner om vindsystemer samt 
energiforsyning i form af vindmøller.   
Eleverne skal kunne forklare, hvordan vind opstår og 
dermed også højtryk, lavtryk, fronter og 
corioliseffekten.  
Vi bruger udvalgte hjemmesider fra bl.a. Økolariet og 
Experimentariet samt Biologifaget.dk (under emnet 
vejret)  
  
Bio: 1- 2 lektioner om hvordan biologisk masse kan 
bruges til at fremstille energi. Vi fokuserer på 
biobrændsler og dykker ned i biogasanlæg og 
biomasse samt taler om energistrømme. Vi bruger 
fagtekster fra Experimentarium fx 
https://www.experimentarium.dk/klima/biogas   
  
  

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



  
Uge 36: Lejrskole i England  
  

Uge 37-39  
  

FFF-forløb   

Undersøgelse  
  
Modellering  
  
Kommunikation  
- formidling  

Eleverne kan designe, 
gennemføre og evaluere en 
undersøgelse eller et forsøg. 
Herunder indsamle og 
vurdere data.  
  
Eleven kan anvende en 
model som en del af en 
forklaring.  
  
Eleven kan opsøge og 
anvende viden fra en 
fagperson.  
  
Eleven kan videreformidle 
sikkert og med brug af 
fagsprog  

FFF-forløb om Energiforsyning på lokalt og globalt 
plan.  
  
Eleverne ønsker gruppemakkere til dette forløb, 
men lærerne laver grupperne.  
Der bliver denne gang mest fokus på 
undersøgelseskompetencen – både i forhold til at 
lave egne undersøgelser og at opsøge viden hos 
fagfolk.  
Ligeledes skal I denne gang prøve kræfter med at 
lave en forsøgsrapport, hvor I demonstrerer brugen 
af korrekt fagsprog.  
  
Som optakt til forløbet skal alle have læst om 
Bæredygtig energiforsyning i ”Xplore på tværs” – 
uddeles elektronisk.  
  
Forløbet af sluttes med en skriftlig aflevering i form 
af en synopse og rapport fredag d. 30. september kl. 
10.00. Lærerne giver feedback og karakter.  

  

  
  

Uge 39, 40  
Og 43  

  
Geografi: 

Urbanisering og 
erhverv  

Undersøgelse  
- demografi og erhverv  
  
Perspektivering  
- demografi og erhverv  

Eleven har viden om 
demografiske variable og 
bymønstre.  
  
Eleven kan undersøge 
befolknings- og 

Vi skal arbejde med industrialisering, urbanisering 
og erhverv.  
Alle skal have en forståelse for, hvordan 
industrialiseringen satte gang i byernes udvikling, 
men også at byernes befolkningsvækst både kan 
skyldes pull- og push-faktorer .  

  



  
  

erhvervsudviklings betydning 
for levevilkår.  
  
Eleven kan sammenligne 
befolknings- og 
erhvervsudvikling i forskellige 
lande.   

Herunder arbejder vi med byernes udvikling ud 
fra 3 by-modeller og kigger på 
fremtidsprognoserne.  
Vi gennemgår ligeledes de primære, sekundære 
og tertiære erhverv. Vi kigger på udviklingen i 
Danmark og sammenligner erhvervsstrukturen 
med u-landenes.    
Vi arbejder primært på geografifaget.dk (under 
Demografi og erhverv → Urbanisering og 
Erhverv)  
  

  
Uge 41: Performanceuge  
Uge 42: Efterårsferie  
  

Uge 44  
  

Skriftlig prøve   

    Eleverne får lov at prøve en skriftlig afgangsprøve. 
Det bliver en 30 minutters prøve i både biologi og 
geografi.  
  
I forbindelse hermed gennemgås det, hvordan 
prøverne er udformet, og hvilke faldgruber der er.  

  

  
  



Uge 45-47  
  

Biologi: 
Bioteknologi  

Perspektivering  
- Celler, mikrobiologi og 
bioteknologi  
  

Eleven kan koble biologiske 
processer til anvendelse indenfor 
bioteknologi.  
  
Eleven kan forklare mulige fordele 
og risici ved anvendelse af 
bioteknologi.  
  
Eleven har viden om 
interessemodsætninger i relation 
til bioteknologi.  
  

Vi arbejder med bioteknologi ud fra siderne 112-
129 i bogen Bios B.  
Vi ser på naturlige plantekloner, taler om 
forskellige gensplejsningsteknikker, sætter det 
i perspektiv i forhold til forædling og ser filmen 
Dyrelaboratoriet 1.  
Eleverne arbejder med kopiark, og vi laver en 
fælles etisk diskussion.  
  

  

  
Uge 48-50  

  
FFF-forløb  

  
Fagdag d. 

5.december  
  

Alle 4 
kompetenceområder 
kommer i spil.  

Eleven kan diskutere tiltag, som 
kan forbedre sundheden i 
Danmark   
  
Eleven kan begrunde 
udfordringer ved 
fødevareproduktion i Danmark 
og andre lande.  
   
Eleven kan beskrive 
teknologiens betydning for 
fødevareforsyningen i verden.   
  
Eleven kan forklare hvorfor 
teknologiske løsninger kan gå 
ud over folks sundhed.  
   

Vi arbejder med det fællesfaglige forløb: 
Teknologiens betydning for menneskers sundhed 
og levevilkår   
  
Der kommer særskilt skrivelse med retningslinjer 
og krav til dette forløb.  
Naturfagslærerne formulerer 2-3 problemstillinger, 
som eleverne i lærerfordelte grupper trækker 
imellem.  
Eleverne udarbejder et underspørgsmål til 
problemstillingen, som tydeligt viser og indsnævrer 
deres fokus.  
Grupperne udarbejder arbejdsspørgsmål indenfor 
alle tre fag og spørgsmålstyper. 
Arbejdsspørgsmålene skal godkendes af 
naturfagslærerne.   
Der er mundtlige fremlæggelser i uge 50 og 51, hvor 
begge naturfagslærere er til stede.  

  



Eleven kan beskrive plastik fra 
råvare til færdigt produkt.  
   
Eleven kan undersøge, hvilke 
tilsætningsstoffer, der er i 
fødevarer, og hvilke 
konsekvenser, de kan have for 
sundheden.   
  
Eleven kan planlægge og 
udfærdige en synopse.  
  
Eleven kan finde et relevant 
forsøg og planlægge 
udførelsen.   

  
Som optakt til forløbet skal alle have læst om 
Teknologi og sundhed i hverdagen i ”Xplore på 
tværs” – uddeles elektronisk.  

  
Uge 1-2 Projektopgave  
  

Uge 3-5  
Stråling og 

kræft   
  
  

Modellering  
- celler, mikrobiologi go 
bioteknologi  
  
Undersøgelse  
- undersøgelse i naturfag  
- celler, mikrobiologi og 
bioteknologi  
- jordkloden og dens 
klima  
  
Perspektivering  

Eleven kan forklare hvordan 
stråling påvirker mennesker og 
planter.  
  
Eleven kan vise og forklare, 
hvordan DNA er opbygget og 
hvordan stråling og andre 
faktorer kan påvirke vores 
DNA.  
  
Eleven ved hvordan 
proteinsyntese fungerer.  
  

Vi skal undersøge, hvordan kræft opstår, og 
hvordan vi kan forebygge sygdommen. Dette gøres 
gennem et booket forløb på www.life.dk.der 
hedder: Kræftens gåde.  
  
Vi ledes igennem en fiktiv atomkraftulykke og skal 
undersøge vejen fra strålingsskade til kræftcelle.  
Vi skal arbejde med ioniserende stråling, modeller 
for vindforhold og DNA-molekylets opbygning.  
Undervejs i forløbet vil eleverne opdage, at 
risikofaktorer som rygning og overvægt udgør en 
langt større risiko for at udvikle kræft, end stråling 
gør.  

  



• Jordkloden 
og dens 
klima  

  
  

Eleven kan forklare, hvordan 
DNA-skader kan give udvikling 
af kræft, samt hvilke 
livstilsfaktorer der kan spille 
ind.  
  
Eleven kan identificere 
kræftceller under mikroskop.  

  
Forløbet er tværfagligt med biologi, geografi og 
fysik/kemi.   

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

Uge 7, 9 og 10  
FFF-forløb  

  
  

Afbrudt fredag i 
uge 10 da der 

er  pædagogisk 
dag for lærerne 

om fredagen  

Alle fire 
kompetenceområder er 
i spil  

Eleven kan beskrive 
forskellige typer af stråling.  
  
Eleven kan forklare 
strålings gavnlige og 
skadelige påvirkninger af 
levende organismer  
  
Eleven kan forklare jordens 
strålingsbalance  
  
Eleven kan gennemføre 
undersøgelser af strålings 
egenskaber.  
  
Eleven kan vurdere fordele 
og ulemper ved forskellige 
modeller.  
  

Vi skal have det sidste fællesfaglige fokusområde: Strålings 
indvirkning på levende organismers levevilkår  
  
Eleverne afprøver selvvalgte eksamensgrupper, dog 
således at lærerne sikrer, at ønsker og grupper går op i 
hele klassen.  
Senest i uge 12 bliver der en drøftelse af de endelige 
eksamensgrupper, som skal være færdige på det 
tidspunkt.  
I FFF-forløbet skal alle grupper lave deres egen 
problemstilling og arbejdsspørgsmål.   
  
Som optakt til forløbet skal alle have læst om Stråling fra 
omgivelserne i ”Xplore på tværs” – uddeles elektronisk.  

  



Eleven kan formidle fagstof 
ved brug af illustrationer, 
rumlige modeller og 
interaktionsmodeller.  

  
Uge 11-12  

  
Opsamling   

I uge 11 er der nok ikke 
naturfagsundervisning 
grundet terminsprøver 

og fagdag  

   
Repetition og grundig indføring i naturfagsprøvens opbygning og krav.  

  
  
Uge 13: Praktik  
Uge 14: Påskeferie  
  

Uge 15-20  
  

Eksamens-
forberedelse  

  
Vikar for 

Annette/AL i uge 
17, da hun er på 

lejrskole.  
  

Umiddelbart efter påske skal alle eksamensgrupper trække deres fokusområde til eksamenen.   
  
Herefter bruges alle naturfagstimer på at forberede prøven. Alle naturfagslærerne vejleder og grupperne formulerer 
problemstilling og arbejdsspørgsmål, som skal godkendes af lærerne.   
Herefter skal grupperne fordybe sig i deres emne, lave praktiske undersøgelser og finde modeller der kan belyse deres 
problemstilling. De udfærdiger en oversigt til censor og laver en disponering til brug for selve den mundtlige prøve.  
  
Den skriftlige prøve i biologi er en udtræksprøve. Hvis den skriftlige prøve udtrækkes, så skal klassen til eksamen torsdag d. 11. 
maj. I så fald vil uge 19 og fagdagen d. 8. maj blive brugt på forberedelse hertil.   

  



Uge 21-25  
  

Mundtlige 
eksamener og 

læsefri  
  

Den mundtlige naturfagsprøve er obligatorisk og afholdes i perioden mandag d. 22. maj til onsdag d. 21. juni 2023. Den endelige 
dato vil blive udmeldt i foråret.  
  
Den mundtlige prøve tager ca. to timer alt i alt og afvikles i grupper eller individuelt. Man kan maks. være 3 i en gruppe, men vi 
anbefaler 2, så man hele tiden har en at sparre med, men samtidig får nok taletid til den enkelte inde til selve prøven.    

  
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  
  
  
 


