
UNDERVISNINGSPLAN FOR GEOGRAFI 2018 

 

 

Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i faget geografi.  

 

 

Formål  
Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige 

naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i verden. Eleverne skal til-

egne sig geografisk viden som baggrund for forståelse af geografiske begreber og 

sammenhænge og viden om samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. 

Eleverne skal opnå fortrolighed med natur- og kulturgeografiske arbejdsformer og 

betragtningsmåder. Eleverne anvender geografiske begreber og metoder til at per-

spektivere og beskrive naturfænomener, kulturgeografiske mønstre, miljøproblemer 

og problemstillinger, herunder beslutningsprocesser inden for miljøpolitik. 

 

Gennem materialet, Pirana Geografi, skal eleven lære om geografiens grundbegreber 

og termer, samt træne informationssøgning, som værktøj til de kommende tværfagli-

ge naturfagsprojekter (fokusområder) i samarbejde med fysik/kemi og biologi. Der 

afsættes 3 uger pr. projekt – projektarbejdet afholdes i naturfagslektionerne. 

 

I 8. og 9. Klassetrin anvendes bogsystemet, Globus A+B, som videreudvikler geogra-

fiens grundbegreber og får eleven til, at forholde sig til deres omverden. 

 

 

Kompetencemål 
  

Kompetenceområde  Kompetencemål  

Undersøgelse  Eleven kan designe, gennemføre og 

evaluere undersøgelser i geografi  

Modellering  Eleven kan anvende og udvikle natur-

faglige modeller i geografi  

Perspektivering  Eleven kan perspektivere geografi til 

omverden og relatere indholdet af faget 

til udvikling af naturvidenskabelig er-

kendelse  

Kommunikation  Eleven kan kommunikere om naturfag-

lige forhold i geografi  
 

 



7. klasse 

Periode Materiale Vidensmål Færdighedsmål 

34 L.L   

35 Introduktion til 

faget geografi: 

Animaniacs ver-

denskort 

 

Jordens skabelse 

 

Vores dejlige Jord  

 

Verdensbilleder 

 

Eleverne skal vide hvad geografi er, og 

hvilke forskellige verdensbilleder, og 

verdensopfattelser, der er 

Eleven kan deltage aktivt i en debat om 

verdensopfattelse 

36 7.1 

 

Eleven skal kunne skelne mellem na-

turgeografi/kulturgeografi og vare-

tegn/underværk 

Eleven kan redegøre for forskellen mel-

lem naturgeografi og kulturgeografi, 

samt udpege varetegn på globalt plan og 

de 7 nye underværker 

 

39 7.2 

 

Eleven skal vide, hvordan vores solsy-

stem er opbygget og vide, hvordan der 

opstår solformørkelse og måneformør-

kelse 

 

Eleven kan vise, hvordan en solformør-

kelse og en måneformørkelse opstår 

41 Temauge   

42 Efterårsferie   

43 7.3 

 

Eleven skal vide noget om byer og 

hovedstæder 

 

Eleven kan redegøre for hvad en hoved-

stad er 

 

46 7.4 

 

Eleven skal vide, hvordan Jordens 

bevægelser i forhold til solen skaber 

årstider, solhverv, jævndøgn og klima, 

samt hvad en hydrotermfigur er og 

hvordan den globale opvarmning op-

står 

 

Eleven kan vise, hvordan Jordens bevæ-

gelser skaber naturfænomener ved hjælp 

af en gigant-globus, samt forholde sig til 

drivhuseffekten – den naturlige såvel 

som den menneskeskabte 

 

47-50 Naturfagligt fo-

kusområde: Hver-

dagens Kemi 

Eleven skal vide, hvordan spildevandet 

renses for stoffer, samt vide, hvordan 

en problemformulering stilles op. 

Eleven kan deltage aktivt i et gruppe-

samarbejde, opstille en problemformule-

ring, opstille og evaluere relevante for-

søg, samt fremlægge resultater, samt 

redegøre for teori og forsøgsbeskrivelser 

i form af en rapport 

 

51 Juleferie   

2 7.5 Eleven skal vide noget om, hvordan 

bevægelser i jordskorpen skaber for-

skellige naturfænomener såsom jord-

skælv, tsunami, vulkaner og hotspots, 

samt vide noget om dannelsen af tropi-

ske storme og monsun 

 

Eleven kan anvende modeller til, at vise, 

hvordan rystelser i jordskorpen opstår og 

forholde sig til, hvordan man indretter 

sig efter naturfænomener 

 

5-9 Naturfagligt fo-

kusområde: Bæ-

redygtig udnyttel-

se af naturgrund-

laget 

Eleven skal vide noget om affaldshånd-

tering og forarbejdning af varer 

Eleven kan deltage aktivt i et gruppe-

samarbejde, opstille en problemformule-

ring, opstille og evaluere relevante for-

søg, samt fremlægge resultater, samt 

redegøre for teori og forsøgsbeskrivelser 

i form af en rapport 

 

 



7 Vinterferie   

10 7.6 Eleven skal vide, hvordan vandets 

kredsløb fungerer 

Eleven kan redegøre for vandets kredsløb 

og inddrage erfaringer fra fokusområdet 

om hverdagens kemi 

 

 

13 

 

7.7 

 

Eleven skal vide, hvordan man udreg-

ner et koordinat ved hjælp af længde – 

og breddegrader, samt vide, hvorfor der 

er tidszoner 

 

 

Eleven kan anvende længde – og bred-

degrader til bestemmelse af et koordinat 

for byer på globalt plan samt beregne 

forskellige tidsangivelser på Jorden 

15 Lejrskole: Kom 

Til Skagen… 

Eleven skal vide noget om Skagen som 

by, hvad ”Grenen” er, hvilke have, der 

krydser den, samt hvad Råbjerg Mile er 

Eleven kan placere sig i forhold til 

landsdele, sætte en fod i Kattegat og 

Skagerrak på samme tid, dissekere en 

fisk i samarbejde med biologi, lave be-

regninger om Råbjerg Mile i samarbejde 

med matematik, sætte Frederikshavn i 

forhold til strategisk placering i samar-

bejde med historie, samt forholde sig til 

den nordjyske natur i form af billeder og 

egne oplevelser 

 

17 7.8 

 

Eleven skal vide, hvad forskellen er på 

ilande og ulande ud fra BNP, samt 

hvilke årsager der til vandringer f.eks. 

emigration og migration 

 

Eleven kan forholde sig til problematik-

ker omkring indvandring/udvandring, 

samt hvad man kan gøre for, at fremme 

udviklingen i ulande 

20 7.9 Eleven skal vide hvordan Danmark er 

blevet formet af istiderne, samt navn-

give forskellige typer istidslandskaber 

Eleven kan redegøre for forskellige typer 

af istidslandskaber på grafiske opstillin-

ger, samt inddrage erfaringer fra Born-

holm og Nordjylland 

 

21 Overlevelsestur 

Eaglewatch Force 

2019 – Falster 

Invasion (frivilligt 

tilbud) 

 

Deltageren skal vide, hvordan man 

beregner et koordinat ned til 50 meters 

nøjagtighed på et 2 cm kort ved brug af 

6-talskoordinat  

Deltageren kan navigere uset gennem et 

terræn efter et 2 cm kort 

23 7.10 Eleven skal vide noget om forskellen 

på forskellige typer erhverv 

 

Eleven kan redegøre for, hvad et pri-

mært, sekundært og tertiært erhverv er 

 

8. klasse 

Periode Materiale Vidensmål Færdighedsmål 

34 L.L   

35 8.1 

 

Eleven skal kunne skelne mellem na-

turgeografi/kulturgeografi 

 

Eleven kan redegøre for forskellen mel-

lem naturgeografi og kulturgeografi 

39 8.2 

 

Eleven skal vide, hvordan Jordens 

forskellige områder blev opdaget 

Eleven kan redegøre for hvilke motiver, 

der har været for at opdage nye steder og 

hvilken indflydelse det har haft for den 

oprindelige befolkning 

 

40 Kropsidealer i 

andre lande 

Eleven skal have kendskab til krops-

idealer i andre lande 

 

Eleven kan deltage aktivt i debat om 

kropsidealer 

41 Temauge   

42 Efterårsferie   



43-46 Naturfagligt fo-

kusområde: 

Kroppen 

Eleven skal vide noget om kroppen Eleven kan deltage aktivt i et samarbejde 

om emnet, kroppen, kunne opstille eks-

perimenter, fremlægge og udarbejde en 

rapport 

 

47 8.3 Eleven skal vide, hvordan man udreg-

ner et koordinat ved hjælp af længde – 

og breddegrader 

 

Eleven kan anvende længde – og bred-

degrader til bestemmelse af et koordinat 

for byer på globalt plan 

50 8.4 

 

Eleven skal vide, hvorfor der er tidszo-

ner  

Eleven kan beregne forskellige tidsangi-

velser på Jorden  

 

51 Juleferie   

2-5 Naturfagligt fo-

kusområde: Drik-

kevand til fremti-

dige generationer 

Eleven skal vide, hvordan vandkreds-

løbet fungerer 

Eleven kan deltage aktivt i et samarbejde 

om emnet, kunne opstille eksperimenter, 

fremlægge og udarbejde en rapport, som 

ender ud i løsninger til, at sikre bæredyg-

tig vandforsyning i fremtiden 

 

7 Vinterferie   

8 8.5 Eleven skal lære om, hvordan Jorden er 

opdelt 

Eleven kan udpege regioner, norden, 

Skandinavien, Baltikum osv. 

 

11 8.6 Eleven skal vide, hvordan klima påvir-

ker befolkningen 

 

Eleven kan sætte egne levevilkår og 

resurser i forhold til folk i andre lande 

14 8.7 Eleven skal vide, hvordan Jordens 

bevægelser i forhold til solen skaber 

årstider, solhverv, jævndøgn og klima, 

samt hvad en hydrotermfigur er og 

hvordan den globale opvarmning op-

står 

 

Eleven kan vise, hvordan Jordens bevæ-

gelser skaber naturfænomener ved hjælp 

af en gigant-globus, samt forholde sig til 

drivhuseffekten – den naturlige såvel 

som den menneskeskabte 

 

15 Faglærer er på 

lejrskole 

  

16 Påskeferie   

17 8.8 Eleven skal lære, hvordan vindsystemet 

fungerer globalt 

Eleven kan redegøre for det globale 

vindsystem og anvende begreber såsom 

højtryk, lavtryk, ITK og stigningsregn 

 

20 8.9 Eleven skal lære, hvordan Jorden er 

opdelt i klimazoner 

 

Eleven kan bestemme et områdes klima-

zone ud fra hydrotermfigur 

21 Overlevelsestur 

Eaglewatch Force 

2019 – Falster 

Invasion (frivilligt 

tilbud) 

 

Deltageren skal vide, hvordan man 

beregner et koordinat ned til 50 meters 

nøjagtighed på et 2 cm kort ved brug af 

6-talskoordinat  

Deltageren kan navigere uset gennem et 

terræn efter et 2 cm kort 

 

  



9. klasse 

Periode Materiale Vidensmål Færdighedsmål 

34 L.L   

35 9.1 

 

Eleven skal vide, hvordan levevilkåre-

ne er i Latinamerika 

Eleven kan sammenligne forholdene i 

Latinamerika med egne forhold og resur-

ser 

 

39 9.2 

 

Eleven skal vide, hvorfor og hvordan 

Latinamerika blev koloniseret 

 

Eleven kan redegøre for, hvorfor man har 

koloniseret Latinamerika 

41 Terminsuge 1   

42 Efterårsferie   

44-47 Naturfagligt fo-

kusområde: Bæ-

redygtig energi-

forsyning for 

kommende gene-

rationer 

 

Eleven skal vide noget om energiforsy-

ning 

Eleven kan deltage aktivt i et samarbejde 

om emnet, kroppen, kunne opstille eks-

perimenter, fremlægge og udarbejde en 

rapport 

48 9.3 Eleven skal lære om levevilkårene i et 

uland  

Eleven kan sætte egne forhold i forhold 

til andre lande 

 

50 9.4 

 

Eleven skal lære om kaffe og kakao-

dyrkning som en vigtig resurse for 

Latinamerika 

 

Eleven kan redegøre for produktionen af 

kaffe og kakao fra råvare til færdigt 

produkt 

51 Juleferie   

9-11 Naturfagligt fo-

kusområde: Drik-

kevand til fremti-

dige generationer 

Eleven skal vide, hvordan teknologien 

påvirker mennesket 

Eleven kan deltage aktivt i et samarbejde 

om emnet, kunne opstille eksperimenter, 

fremlægge og udarbejde en rapport, som 

ender ud i løsninger til, at sikre bæredyg-

tig vandforsyning i fremtiden 

 

6 Terminsuge 2   

7 Vinterferie   

12 9.5 Eleven skal lære om befolkningstil-

vækst 

 

Eleven kan redegøre for forskellen i 

befolkningstilvæksten i ilande og ulande 

14 9.6 Eleven skal lære om jordbrug i ilande 

og ulande 

 

Eleven kan redegøre for ekstensivt og 

intensivt jordbrug 

15 Faglærer er på 

lejrskole 

  

16 Påskeferie   

17 9.7 Eleven skal lære om forskellige typer 

af erhverv 

 

Eleven kan redegøre for forskellen på 

primært, sekundært og tertiært erhverv 

20 9.8 Eleven skal lære noget om produktion Eleven kan redegøre for forskellige pro-

duktionsformer 

 

21 9.9 Eleven skal lære, hvordan man kan 

udvikle et uland 

Eleven kan redegøre for, hvordan man 

kan skabe en bæredygtig udvikling i et 

uland 

 

 


