
 

Årsplan for 7. kl     2020/21 

4 
Uger 

Forløb Tværfagligt/fællesfagligt samarbejde 
og andre aktiviteter 

Øvelser/eksperimenter/evalueringer 

  

 

Aktiviteter: 
Dit indre kort 
Oplysninger i et atlas 
Længde- og breddegrader på Google 
Earth 
 
Digital informationssøgning på kort 
kunne bl.a. inddrage diverse GIS-kort 
under egen hjemkommune eller 
region. Brug af faciliteterne hos 
Geodatastyrelsen (www.gst.dk) er 
også en god mulighed. 
 
Mht. dataopsamling, gør naturfagene 
brug af diverse forskellige 
dataloggere, som bl.a. registrerer 
temperatur, fugtighed, lysintensitet 
o.m.a. Dette kunne foregå på 
lokaliteter, der fastlægges med GPS 
og siden indlægges på kort. På den 
måde kobles fag, og dataopsamling 
og kommunikation/formidling og 
sættes i spil. 

Korttyper  
Lav et temakort  
Specielle kort 
Hvor godt er dit indre kort over 
Danmark?  
Lær at tegne kort 
 
Fra globus til kort 
Fra grapefrugt til kort  
Projektioner snyder 
Tegn dit eget kort med signaturer 
Kortblad 1:25.000 
Målestoksforhold 
Silkeborgkortet 
Retninger  
Længde- og breddegrader 
 
Jordens inddeling 
Tidszoner 
GPS  
Geocaching 
 
Projekt: Korttegning med GPS 
 
Kan du huske? 
Forstår du? 
Udfordring  
Blandede opgaver  
Tip 15 

 
5 
uger 

 

 

Aktiviteter: 
Katastrofecollage 
Dagens jordskælv 
Din egen vulkan 
 
Forudsætningen for at opbygge et 
fagligt sprog er evnen til at forstå og 
kunne anvende faglige begreber. 
Dermed opnår vi muligheden for at 
kunne lave eksperimenter og forsøg, 
der kan bekræfte de hypoteser, vi har 
formuleret. Dermed bliver det for 
alvor muligt at arbejde med 
naturvidenskabelig metode og 
naturvidenskabelige teorier – som er 
en fællesnævner for alle skolens 
naturfag. 
 
I arbejdet med den levende jord, er 
det eksempelvis vigtigt at kende 
begreberne massefylde, temperatur, 
tryk osv., for at kunne forklare, forstå 
og anvende viden om pladetektonik. 
 

Jordens opbygning 
Hvor i verden forekommer der 
jordskælv? 
 
Pladebevægelser og jordskælv 
Hvad hedder lithosfærepladerne? 
Hvordan bevæger 
lithosfærepladerne sig? 
Jordskælv i Californien 
Dybgrave 
 
Vulkaner 
Vulkantyper  
Vulkaner i verden  
Ildringen  
Hvor går det galt næste gang?  
Røde Kors og naturkatastrofer  
 
Projekt: Gå tæt på en 
naturkatastrofe 
 
Kan du huske? 
Forstår du? 
Udfordring  

 



I forbindelse med IKT-integrationen 
på tværs af fagene er det en 
mulighed at hente aktuelle 
jordskælvsdata, koble dem til kort, 
koble til vulkanisme og tektonisk 
aktivitet i det hele taget og i sidste 
ende at fremdrage globale mønstre, 
der kan bidrage til formidling og 
forståelse af sammenhænge. 

Blandede opgaver  
Tip 15 

 

 

5 
Uger 

Forløb Tværfagligt samarbejde/andre 
aktiviteter 

Øvelser/eksperimenter/evalueringer 

  

 

Aktiviteter: 
Naturens cyklus 
Stensamling 
Sandflugt 
Byg en bro 
 
Spireforsøg der inddrager samspil 
mellem jordbundsforhold, 
vandtilgængelighed, klima, lysindfald 
osv. er oplagte fælles berøringsflader 
mellem geografi og biologi. I videre 
perspektiv kobles til istidslandskaber 
i Danmark, grundvandsdannelse, 
vandkredsløb, regionale og 
globale levevilkår og herunder især 
samspillet mellem menneske og 
naturgrundlag. Forsøg med 
nedsivning. 
 
Brugen af gratis, tilgængelige 
GIS-kort og andre databaser, med 
oplysninger om drikkevand, 
grundvand, giftnedsivning osv. kan 
inddrages og tilgodese 
IKT-dimensionen. 

Naturens kræfter 
Undersøg kalk  
 
Danmark og istiderne 
Klimaudsving 
Hovedopholdslinjen 
Isens kræfter 
 
Landskabskort 
Lammefjorden 
Himmelbjerget i 3D 
 
Danmark i dag 
Landskabskortet 
Kystsikring i Danmark 
Ledeblokke i Danmark 
Vi anlægger motorvej 
 
Projekt: Jordbundsprøver 
 
Kan du huske? 
Forstår du? 
Udfordring  
Blandede opgaver  
Tip 15 

 
5 
uger 

 

 

Aktiviteter: 
Hvor meget plads skal vi bruge 
Søskende i fire generationer 
Bådflygtninge 
 
Her er levevilkårene det centrale 
omdrejningspunkt – og i vid 
udstrækning er det naturgrundlaget, 
der er afgørende for de levevilkår, 
der udfolder sig. Det er i dette 
fællestema derfor relevant at 
fokusere på de 
mest betydende faktorer, i forhold til 
netop naturgrundlaget. 
 
Det drejer sig især om 
naturfænomener naturlige kredsløb 
og de dyrkningsmæssige betingelser. 

Bangladesh 
Geografien i Bangladesh 
 
Befolkningsstørrelse 
Befolkningsudviklingen i Danmark  
 
Befolkningsudvikling 
Den demografiske transitionsmodel 
Fremtidens megabyer 
 
Befolkningssammensætning 
Befolkningspyramiden i Danmark 
Pyramidetyper 
 
Befolkningsproblemer 
Befolkningsudvikling og økonomisk 
udvikling  
Befolkningsudvikling 

 



 
Bangladesh er eksemplarisk i forhold 
til alle faktorer. Der kan hentes 
oplysninger om klimatiske forhold, 
terrænforhold, afgrødemønstre, 
arealanvendelse, befolkningstæthed 
og meget andet. Det hele kan 
præsenteres via digitale blindkort 
(konturkort), hvor eleverne 
transformerer deres data over og 
dermed opbygger deres egne 
GIS-kort. 

Du og din familie 
Udkantsdanmark  
 
Projekt: Forandringer i 
bebyggelsen 
 
Kan du huske? 
Forstår du? 
Udfordring  
Blandede opgaver  
Tip 15 
 

  

 



5  
Uger 

Forløb Tværfagligt samarbejde/andre 
aktiviteter 

Øvelser/eksperimenter/evalueringer 

  

 

Aktiviteter: 
Jobs på skolen 
Mennesker eller robotter 
Livsstilssygdomme 
Saltsydning 
 
Mulighederne her er selvfølgelig i 
tråd med tankerne under forløbet 
”Befolkning”. Det kunne igen dreje 
sig om udarbejdelsen af tematiske 
kort der har et GIS-agtigt præg. Dvs. 
kort, der kan kobles – lægges lag på 
lag og dermed udtrykke nogle 
sammenhænge mellem 
dyrkningsmønstre og naturforhold. 

Fur – et dansk minisamfund 
Erhvervstyper 
Ø-problematik 
 
Erhvervsudvikling 
Børnearbejde  
 
Servicesamfund 
Erhvervsudvikling – Fourastiers 
model  
Erhvervsudvikling og levevilkår 
Erhvervsudvikling og 
befolkningsudvikling  
 
På arbejde i naturen 
Råstoffer i Danmark 
Fiskerierhvervet i Danmark 
Dansk landbrug 
Dansk arbejde i fremtiden 
 
Projekt: Vi undersøger 
et erhverv  
 
Kan du huske? 
Forstår du? 
Udfordring  
Blandede opgaver  
Tip 15 
 

 
5 
uger 

 

 

Aktiviteter: 
Vejrmåling 
Anmeld en vejrudsigt 
Hvordan var klimaet? 
 
I tværfaglige forløb om vejr og klima, 
er begreberne tilpasning, levesteder 
og livsvilkår rigtig gode 
udgangspunkter. Planter, dyr og 
mennesker har en formidabel evne til 
tilpasning. 
 
I tørt klima udvikler planter 
rodsystemer, som kan fange væden 
langt borte. I arktiske områder går 
visse dyr i hi, og i de samme områder 
isolerer menneskene deres huse 
med 
alle midler, for at holde kulden ude. 
Fotosyntese, respiration, energi, 
isolering, demografi og etnografi er 
nogle af de fagtermer, der oplagt kan 
bearbejdes på tværs af fagene. 
 

Temperatur 
Jorden opvarmes forskelligt 
 
Vind 
Vindens retning 
Varm luft udvider sig 
Vind 
 
Nedbør 
Luftfugtighed 
Lavtryk over Danmark 
www.dmi.dk 
 
Klima 
Klimazoner 
Tegn en hydrotermfigur 
Hvor kommer hydrotermfigurerne 
fra? 
Stiger vandet? 
 
Projekt: Jordens forskellige 
klimazoner 
 
Kan du huske? 
Forstår du? 
Udfordring  
Blandede opgaver  

 

http://www.dmi.dk/


Tip 15 
  

 



Uger Forløb Tværfagligt samarbejde/andre 
aktiviteter 

Øvelser/eksperimenter/evalueringer 

 

 

Det kan anbefales at inddrage et af 
de seks fællesfaglige fokusområder 
på dette klassetrin. 

 

 

 


