
 

UNDERVISNINGSPLAN FOR GEOGRAFI 2021 

 

Undervisningen følger færdigheds- og vidensmål samt kompetencemål som beskrevet 

i Fælles Mål – 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, Globus fra Gyldendal og Ind I Geografien fra Alinea, skal eleven 

lære om geografiens grundbegreber og termer, samt træne informationssøgning gen-

nem det supplerende materiale Pirana Geografi, som værktøj til de kommende tvær-

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

Dertil anvendes materiale og emner fra Jorden Rundt Med Galathea og GO-portalen 

hvor dette falder naturligt.  Der afsættes 3 uger pr. projekt – projektarbejdet afholdes i 

naturfagslektionerne. 

 

 

Geografi 

Kompetencemål 

  

Kompetenceområde  Kompetencemål  

Undersøgelse  Eleven kan designe, gennemføre og evalu-

ere undersøgelser i geografi  

Modellering  Eleven kan anvende og udvikle naturfag-

lige modeller i geografi  

Perspektivering  Eleven kan perspektivere geografi til om-

verden og relatere indholdet af faget til ud-

vikling af naturvidenskabelig erkendelse  

Kommunikation  Eleven kan kommunikere om naturfaglige 

forhold i geografi  
 



7. klasse 

Materiale Vidensmål Færdighedsmål 

  
 

Introduktion til 

faget geografi: 

Animaniacs ver-

denskort 

 

Pirana geografi  

Eleverne skal vide hvad geografi er, og 

hvilke forskellige verdensbilleder, og 

verdensopfattelser, der er  

 

Eleven skal kunne skelne mellem na-

turgeografi/kulturgeografi og var-

tegn/underværk 

Eleven kan deltage aktivt i en debat om verdensopfat-

telse  

 

Eleven kan redegøre for forskellen mellem naturgeo-

grafi og kulturgeografi, samt udpege varetegn på glo-

balt plan og de 7 nye underværker 

7.1 Globus A + 

Jorden rundt med 

Galathea 

 

Eleven skal vide noget om forskellige 

steder og kulturer rundt om i verden 

 

Maurier – det oprindelige folk 

Eleven skal give eksempler for forskellige kulturer 

rundt om i verden. 

7.2 Globus A + 

Jorden rundt med 

Galathea 

 

 

Eleven skal vide noget om hvordan 

verdens blev opdaget 

 

Vikingerne rejser ud 

 

Chistoffer Columbus – rejsen mod vest 

Eleven skal redegøre for årsagerne til hvorfor man rej-

ste ud for at opdage verdenen 

7.3 Globus A + 

Pirana geografi 

 

Eleven skal vide noget om kortlære Eleven skal redegøre for forskellige korttyper og stør-

relsesforhold 

 

Eleven skal anvende et 2 cm kort i virkeligheden på 

overlevelsestur Eaglewatch Force (frivilligt tilbud) 

7.4 Globus A + 

Pirana geografi 

 

Eleven skal vide noget om tidszoner Eleven skal redegøre for anvendelsen af tidszoner 

7.5 Globus A + 

Pirana geografi 

Eleven skal vide noget om Jordens ind-

deling i befolkninger 

Eleven skal redegøre for Jordens forskellige befolknin-

ger 

7.6 Globus A + 

Pirana geografi + 

Galathea 

Eleven skal vide noget om klima 

 

Klimaændringer 

Eleven skal redegøre for klima som begreb herunder 

anvendelsen af hydrotermfigur 

7.7 Globus B + 

Pirana geografi 

Eleven skal vide noget tryk og naturfæ-

nomener 

Eleven skal redegøre for Jordens bevægelser og hæld-

ning i forhold til årstider og andre naturfænomener 

7.8 Globus B + 

Jorden rundt med 

Galathea 

 

 

Eleven skal lære noget om vejrsyste-

mer  

 

Tropiske orkaner 

Eleven skal redegøre for hvilke vejrsystemer der er og 

hvilke påvirkninger de har 

7.9 Globus A + 

Pirana geografi 

Eleven skal vide noget om klimazoner Eleven kan redegøre for hvilke klimazoner der er og 

hvilke hydrotermfigurer, der beskriver dem 

 

 

 

 

 

 

 



8. klasse 

8.1 Ind i geogra-

fien + Pirana geo-

grafi 

 

Eleven skal vide noget om Jordens op-

bygning 

Eleven kan redegøre for Jordens opbygning 

8.2 Ind i geogra-

fien + Pirana geo-

grafi 

 

 

Eleven skal vide, hvordan vulkaner og 

jordskælv påvirker Jorden 

Eleven kan anvende modeller til at vise, hvordan ry-

stelser i jordskorpen opstår og forholde sig til, hvordan 

man indretter sig efter naturfænomener 

 

8.3 Ind i geogra-

fien 

 

Eleven skal vide noget om dannelsen af 

bjergkæder med Østrig som regional 

spot, samt vide noget om geologisk tid 

Eleven kan redegøre for dannelsen af bjergkæder og 

begrebet geologisk tid 

8.4 Ind i geogra-

fien + Pirana geo-

grafi + Galathea 

 

 

Eleven skal vide noget om vandets 

kredsløb 

 

Saltvand 

Eleven kan redegøre for vandets kredsløb 

8.5 Ind i geogra-

fien  

Eleven skal vide noget om nedbør Eleven kan redegøre for fordampning, dannelse af 

skyer samt forskellige typer af nedbør 

8.6 Ind i geogra-

fien  

Eleven skal lære noget om grundvand Eleven skal redegøre for grundvand, drikkevand og 

spildevand 

8.7 Globus B + 

Pirana geografi 

Eleven skal lære noget om hvordan is-

tiderne har formet vores landskab 

Eleven skal redegøre for landskabstyper vest og øst for 

hovedopholdslinjen 

 

9. klasse 

9.1 Globus A 

 

Eleven skal vide, hvordan levevilkå-

rene er i Latinamerika 

Eleven kan sammenligne forholdene i Latinamerika 

med egne forhold og resurser 

9.2 Globus A + 

Galathea 

 

Eleven skal vide, hvorfor og hvordan 

Latinamerika blev koloniseret 

 

Det forsvundne inkasamfund 

Eleven kan redegøre for, hvorfor man har koloniseret 

Latinamerika 

9.3 Globus A + 

Pirana geografi 

Eleven skal lære om levevilkårene i et 

uland  

Eleven kan sætte egne forhold i forhold til andre lande 

9.4 Globus A 

 

Eleven skal lære om befolkningstil-

vækst 

Eleven kan redegøre for forskellen i befolkningstilvæk-

sten i ilande og ulande 

9.5 Globus A Eleven skal lære om jordbrug i ilande 

og ulande 

Eleven kan redegøre for ekstensivt og intensivt jord-

brug 

9.6 Globus A + 

Pirana geografi 

Eleven skal lære om forskellige typer 

af erhverv 

 

Eleven kan redegøre for forskellen på primært, sekun-

dært og tertiært erhverv 

9.7 Globus A + 

Galathea 

Eleven skal lære noget om produktion 

 

Diamanter varer evigt 

Eleven kan redegøre for forskellige produktionsformer 

9.8 Globus A Eleven skal lære, hvordan man kan ud-

vikle et uland 

Eleven kan redegøre for, hvordan man kan skabe en 

bæredygtig udvikling i et uland 

9.9 Globus A Eleven skal lære om råstoffer som en 

vigtig resurse i Danmark 

Eleven kan redegøre for udvinding af råstoffer og pro-

duktion i Danmark 

9.10 Globus A Eleven skal lære om udnyttelse af na-

turgrundlaget 

Eleven kan redegøre for, hvordan vi udnytter vores na-

turgrundlag bedst muligt i forhold til befolkningens 

sammensætning og tilvækst 

 


