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Uge Indhold Aktivitet Færdigheder og kundskaber 
//Mål  

33-35   Geografi                                       MS Hele verden som omdrejningspunkt. 
Eleverne udvikler en forståelse for 
de forskellige kontinenters ligheder 
og forskelle.  
Desuden  bliver de indledningsvist 
præsenteret for hvert enkelt 
kontinent samt verdenshavene og 
bjergkæderne rundt på kloden.  
Undervisning og gruppearbejde.  
Selvstændigt skrivearbejde med 
hæfter- fokus på æstetik. 

 Formålet er :  
● at eleverne  blive bekendt med alle jordens 

verdensdele og havene som adskiller dem  
● at kunne kende og tegne omridset af kontinenterne 

og bruge dem som en nøgle til forståelse af de 
forskellige kontinenters egenart 3  

●  at fordybe sig i enkelte udvalgte kulturer,og skildre 
hvordan et bestemt land eller kulturområde hænger 
sammen med naturforholdene  

● at kunne stifte bekendtskab med andre lande ved at 
bruge opslagsværker og i opgaver eller på anden 
måde lægge arbejdet frem for de øvrige elever.  

 36-38  Matematik                                  EM Negative tal og 
introduktion til algebra 

Eleverne har forståelse for brugen af negative tal og er i 
stand til at forstå og bruge simple formler for omkreds og 
areal af cirkler, firkanter og trekanter.  
Irt -program: GeoGebra. 

39  Biologi                                          MS Emne 
Kendskab til kroppen og anatomi 
Besøg af Sex og Samfund 
Besøg af sundhedsplejersken  

● kendskab til kroppens  
● anatomi reproduktion, udvikling (sex og samliv) 

40  Madlejr  Emne 
Ernæring og sundhed 

Mad og sundhed  
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Deltagelse i Arla madlejr 
https://arlafonden.dk/madlejr/ 

Eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til 
sundhed  
Fødevare- bevidsthed  
Eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til kvalitet, 
smag og bæredygtighed  
Madlavning  
Eleven kan anvende madlavningsteknikker og omsætte 
idéer i madlavningen  
Måltid og madkultur  
Eleven kan fortolke måltider med forståelse for værdier, 
kultur og levevilkår 
It:online skemaer og registrering af madvaner 

41 Dansk                                          MS Hovedemne  
Grammatik 
Fokus på syntaks 
Undervisning og diktater 

Modalverber, hoved- og bisætninger, sætningslære, 
sætningsanalyse, ordbestemmelse, retskrivning og diktat 
Fremmedord, synonymer, antonymer – brug af ordbog  
 

42   EFTERÅRSFERIE      

43-45   Dansk                                          MS Emne 
Genre-kendskab og arbejde med 
forskellige værktøjer til 
novelleanalyse 
Eleverne lærer at formulere egne 
tanker og følelser skriftligt og 
mundtligt gennem stile, 

Hovedfokus:  
Stifte bekendtskab med og bevidstgøre de forskellige 
genre  
• Fortællinger om folk og kulturer fra forskellige 
verdensdele udgør det centrale fortællestof sammen med 
biografier om store personligheder Øve det personlige 
udtryk i fx stile. Disponering og form  
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diskussioner og samtaler, både i 
grupper og individuelt 
Fokus er både på læsning og 
skriftligt arbejde 

• Forskellen i sprogbrug ved beskrivende og meningsytring 
omtale af fx en bog  
• Der arbejdes med It i undervisningen, og opgaver skrives 
evt. på computeren.  

46-48   Kemi                                             EM  Forbrænding, syre/base, salte, 
metaller 

Eleverne har en grundforståelse for hvilke elementer, der er 
vigtige for en forbrændingsproces og kan ud fra dette 
forstå syre/base-princippet, som kan overføres på 
laboratorieforsøg. Eleverne har derudover fået kendskab til 
saltdannelse (mødet mellem syre og base) og er blevet 
bekendt med forskellige metallers plasticitet og 
egenskaber.  

49-51 Historie                                         MS Reformationstid 
 

Eleverne skal stifte bekendtskab med Martin Luthers opgør 
med kirken, hans betydning for det enkelte individ, og de 
skal yderligere gøre sig bekendt med forskellige 
oplysningstænkeres betydning for rationalitetens udvikling 
Religion: Katolikker og Protestanter i Europa 

51-1 JULEFERIE   

2-4 Fysik                                      SN/EM Klassisk fysik Fysik i 7. Klasse er i høj grad en faglig udbygning af 6. 
Klasses pensum. I optik lysets: brydning og "camera 
obscura. I akustikken:  stemmegaflen, svingning og 
frekvens og lydens hastighed. Mekanik: vægtstænger, 
kræfter og moment - massefylde og opdrift. Varmelære: 
varmeudvidelse, termometret og temperaturskalaer samt 
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tilstandsformerne. Elektricitetslære: statisk elektricitet, 
bioelektricitet og kemisk elektricitet. 
Arbejdsformen er, samtaler, forsøg, fænomenologiske 
betragtninger og beskrivelse.  

5-6 Geometri                                      EM Kongruens, ligedannethed, vinkler 
og trekantens linjer 

Eleverne kan konstruere og genkende grundformer ved 
hjælp af passer og vinkelmåler og er bekendte med 
begreber som kongruens og ligedannethed. Eleverne kan 
konstruere trekantens linjer samt indskrevne og omskrevne 
cirkler. 
It. GeoGebra/ / Excel 

7 VINTERFERIE   

8 Projektuge                MS/SN/LC/JM Verdensmål Tværgående samarbejde med 8.klasse 

9-12 Drama                                          MS Eleverne skal arbejde selvstændigt 
Eleverne skal gennem praksis øge 
deres forståelse af den dramatiske 
udtryksform. 
Dramaugen kulminerer med en 
teaterforestilling for skolen og 
forældre. 
 

Formålet med undervisningen i drama er at udvikle 
elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som 
udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved 
teatrets særlige kommunikationsform 
Undervisningen skal udvikle elevernes forståelse og brug af 
det dramatiske udtryk som en mulighed for at indleve sig i 
mennesker, situationer og miljøer.  
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13-14 Astronomi                                    SN Emne  
Historisk udvikling af astronomisk 
verdensbillede. 
Forelæsning, gruppearbejde, video 

Eleverne studerer den historiske udvikling af menneskets 
astronomiske verdensbillede og skikkelser som Ptolemæus, 
Galileii, Tycho Brahe, Kepler osv.  

15 PÅSKEFERIE   

16 Astronomi                                    SN Astronomi -introduktion Eleverne  får kendskab til astronomiens fænomener og love 
for vores planet, solsystem og stjernehimmel samt lejlighed 
til at undre sig over universets vidunderlige kompleksitet. 

17-19 Historie                                        MS Emne 
Den nye verdensbillede 
 

● Dette geocentriske verdensbillede står i 
modsætning til det senere heliocentriske 
verdensbillede 

● Renæssancen, Europæisk og Danmarks 
renæssance, opdagelsesrejsende og de nye 
opfindelser  

● det 14. til det 17. århundrede 
● Reformation i Danmark:, Adelsvælde og 

Svenskekrigene 
 

20 Matematik                                  EM Algebra, potens og kvadratrod Eleverne kan løse simple ligninger og er i stand til at afkode 
og undersøge simple formler. Eleverne kan foretage simple 
reduktioner. 
It og matematiske hjælpemidler  inddrages.  
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Lommeregneren inddrages  
IT- Excel 

21 Rejse                                     MS/EM Fokus klassefællesskab og dannelse Eleverne deltager i dannelsesrejse i Danmark 
http://skonnertenfylla.dk/ 

22-23 Matematik                                   EM Se uge 20 Se uge 20  

24-25 Dannelsesfag                              MS Christian den 4. 
Eleverne skal læse om Christian den 
4. 
Byvandring i København  

Fra politik til kulturarv  
 

26 Idrætsuge                     MS/JM/EM Fokus på motion og sundhed 
Eleverne arbejde med 8.klasse og 
står for aktiviteter 

Indhold:  
Løb  
bevægelsesleg  

 
Der tages forbehold for ændringer 
 
MS = Michael Skjoldborg 
EM = Elias Magnild 
SN = Stig Nielsen 
LC = Lais Christensen 
JM = James Molloy 
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