
Årsplan 2017/2018 
7.  klasse Biologi/Geografi  

 
Uge Emne og fokus Materiale Anden aktivitet 
33-37 
 

Hvad er biologi 
Vi lærer om hvad biologi er for 
et fag 
 
Fællesfagligt emne med 
fysik/kemi 
Det bare vand 
Vi lærer om vands forskellige 
former, den kemiske 
sammensætning og dets 
betydning for alt liv på jorden. 
Vi lærer også om vigtigheden i at 
passe på denne ressource. 
 
Ferskvand 
Vi lærer om livet i det ferske 
vand og de ikke-levende 
faktorer, der har betydning for 
livet som fx skjulesteder, pH, 
temperatur, lys, iltindhold og 
næringsstoffer 
Vandets Kredsløb 
Vi lærer om vandets kredsløb og 
dets nødvendighed for planters, 
dyrs og menneskers liv på 

 
 
 
 
 
 
 
s. 6 – 27 i BIOS A 
 
Vi skal bla. ud at fange og 
bestemme vanddyr 
s. 36-45 i ind i geografien A-
bogen 

 



jorden 
 
 

38 – 41,  43 
-  45 
 

Regnormen – en vigtig 
jordarbejder 
Vi arbejder med en af naturens 
vigtigste nedbrydere. Vi skal 
beskrive og undersøge dens liv 
ved hjælp af små forsøg og føre 
rapport. 
 
Græsstepper 
Vi får et indblik i nogle af 
jordens væsentligste og mest 
udbredte landskabstyper. Det er 
landskabstyper, som i stor 
udstrækning er blevet opdyrket. 
Derfor er det et godt eksempel 
på en truet naturtype. 

Kopiark Idéer på tværs bog 
32 
 
 
 
 
s. 28 – 39 i BIOS A 

 

46 -  51 
 

Hvad er geografi 
Kort og godt 
Vi arbejder med kortet som 
hjælpemiddel i geografi. Vi skal 
lære at læse et kort og arbejde 
med forskellige korttyper både 
papir og elektroniske. 

Geos 6 - 23  

Uge 52-53 -  Juleferie 
1 -  6 Kroppen 

Vi skal lære om 
menneskekroppens opbygning 
og funktion.  

S. 74 – 99 i Bios  
 
 



Uge 7 -  Vinterferie 
8 – 11 
 

Vulkaner og jordskælv 
Vi arbejder med geologi, hvilket 
beskriver jordens historie, 
opbygning og de processer, der 
foregår i den.  
 

www.geografifokus.dk  

Uge 12 -  emneuge 
Uge 13 -  Påskeferie 

14 -  15 
 
16 -   
 

Vulkaner og jordskælv 
fortsat 
 
der findes i Danmark. 

 
 
 

 
 
 

16 – 21 Landbrug et erhverv 
Vi arbejder med et erhverv, der 
sætter præg på 2/3 af Danmarks 
areal. Landbruget er et erhverv, 
der bygger hele sin eksistens på 
dyr og planter samt biologisk 
viden om disse. 
Vi arbejder også med at  
Vi får også styr på hvilke andre 
erhvervstyper  
 

s. 40 – 66 i BIOS A 
S. 91 – 110 i GEOS 

 

Uge 24 – Minisamfundsuge (ingen dans) 
20 – 26 
 

Cellen livets byggesten s. 138 - 145  

 


