Jorden set fra oven
Niveau:
7. klasse
Varighed:
8 lektioner
Præsentation:
Geografi handler om lokalisering og rumlig udbredelse. Det betyder, at stedsbestemmelse og kortlægning
er centralt for geografifaget.
Tidligere tiders praktiske vanskeligheder med kortlægning er nu afløst af GPS og satellitfotos, hvilket har
gjort kortlægning meget nemmere og langt mere nøjagtig end tidligere.
Det er vigtigt, at eleverne får lært at aflæse kort, uanset om det er kort fra internettet eller ældre kortblade
på papir.
Temakort er en betegnelse for kortlægning af alle mulige forhold fra overblik over økonomisk udvikling i
bestemte egne af Danmark, over befolkningstæthed i Europa til kortlægning af trækfugles ruter fra
Danmark til Afrika.
I forbindelse med arbejde med temakort er regionalisering en vigtig aktivitet.
Forløbet omfatter 4 fagtekster, 18 opgaver og 15 aktiviteter.

Baggrundsviden og progression:
Eleverne har i natur/teknik stiftet bekendtskab med enkle korttyper i deres atlas. Hertil kommer elevernes
erfaringer med kort fra deres dagligdag, hvor de møder dem i bøger, aviser og i tv.
Denne baggrundsviden er et godt udgangspunkt for dette forløbs systematiske arbejde med kartografi eller
kortlære.
Eleverne har allerede erhvervet kendskab til målestoksforhold og signaturer, som de kan bygge videre på i
forbindelse med arbejdet med dette forløb.
Progression
Mange kortmæssige afbildninger kan være så komplicerede, at eleverne nøje skal overveje indholdet, før
de kan tolke kortet. Derfor er det vigtigt, at de i 7. klasse bliver stillet over for kort, der er enkle og lette at
tolke.
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Senere kan blive stillet over for stadig mere komplicerede kort. Det kan være kort med mange variable eller
fx landskabskort med istidens landskabsformer koblet sammen med landskaber dannet i nutiden.
Det kan også være variable fra økonomisk geografi, der kan være vanskelige at fortolke.
Det er vigtigt, at eleverne først præsenteres for de vanskelige kort inden for hver enkelt geografisk disciplin,
når de har tilstrækkelig faglig baggrund for at kunne fortolke dem.
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Overblik over forløbet:

Læringsmål
Eleven kender

Faglige begreber
Breddegrader

verdenshjørnerne og har
færdighed i at bruge dem
Eleven kender Jordens
opdeling i længde- og

Nordpolen
Datolinjen

Højdekurve
Eleven kender til de

for kort og korttegning.
Eleven kender gængse

Kompas

Længdegrader

topografiske kort og deres
signaturer.

Datolinjen

Eleven har færdighed i at

Målestoksforhold

anvende forskellige typer af

2. Placer verdenshjørnerne

2.

3. Placer verdenshjørnerne

3. Hvad er der på et kort 25

fra et kort

4. Placer verdenshjørnerne

4. Find på kortet, hvor du

Eleven kan benytte en

6. Signaturforklaring
7. Trigonometrisk station

Projektion
Signatur

Eleven har indsigt i hvem der
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bor

landskabs elementer ud

signaturforklaring

5. Hvordan så der ud i
gamle dage, hvor du bor

2. Eleven kan afkode et korts

6. Find din skole på kort

indhold

9. Linjesignaturer

7. Hvordan så der ud på

Eleven har færdighed i at

skolen i gamle dage

11. Højdekurver (1)

8. Navnestof i Danmark

12. Højdekurver (2)

9. Navnestof i Europa

13. Analyse af et topografisk

10. Navnestof i verden

kort (1)
14. Analyse af et topografisk

15. Hvilke 5 bakker er de
højeste?

kort.

Arealet på et kort25

1. Eleven kan forestille sig et

8. Fladesignaturer

kort (2)

aflæse højdekurver, og kan

Tegn på læring

1. Lav din egen opmåling

10. Punktsignaturer
Koordinater

Aktiviteter

1. Placer verdenshjørnerne

5. Målestoksforhold
GPS

breddegrader.

grundlæggende principper

Opgaver

16. Hvor ligger de 5 højeste
bakker?

benytte kort, kompas og
GPS

3. Eleven har færdighed i at

11. På tur med GPS

benytte længde- og

12. Find en adresse på GPS

breddegrader til

13. Skattejagt med kompas

stedsbestemmelse

14. Geocaching

Eleven kan afkode

15. Find et billede

indholdet i forskellige
typer temakort

benytter kort og hvem der

Topografisk kort

udarbejder kort

hovedstæderne?(1)
Verdenshjørner



Ækvidistance
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17. Hvor er

18. Hvor er hovedstæderne?
(2)
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