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Årsplan 2019 – 2020  (Geografi JSJ) 

 

 

 

Lærer: Jonas Schouby Jørgensen 

 

Bogsystem: Geos B, Atlasøvelser og Geografi-tjek.dk 

 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Uge 33 – 52 

Råstoffer 

Energi 

Fødevareproduktion og 

bæredygtighed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fællesfagligt 

eksamensforløb om 

vandets kredsløb 

 

Aktiviteterne tilgodeser 

diverse arbejdsformer. Det 

være sig individuelt arbejde, 

pararbejde, og 

gruppearbejde.  

 

Arbejde med tekster, 

billeder, modeller og film 

omkring råstoffer.  

 

Arbejde med tekster, 

billeder, modeller og film 

omkring energi. 

 

Arbejde med tekster, 

billeder, modeller og film 

omkring fødevareproduktion 

og bæredygtighed. 

 

XPLORE PÅ TVÆRS 

Vi skal arbejde med to 

udvalgte fællesfaglige emner 

indenfor biologi, geografi og 

fysik/kemi. Eleverne for 

introduktion til at arbejde 

tværfagligt med formulering 

af problemstillinger som 

introduktion til den fælles 

eksamen i 9.klasse.  

 

  

At kende til udnyttelse af naturlige råstoffer 

 

 

 

At kende til energiproduktion lokalt, regionalt og globalt, 

herunder fossilt brændsel, atomenergi og vedvarende energi  

 

 

 

At kende til fødevareproduktion 

 

 

 

 

At kende til begrebet bæredygtighed og eksempler derpå 

verden over. 

 

 

 

At kende til naturlige klimasvingninger og menneskets 

påvirkning af Jordens klima – herunder hvorledes CO2 

udledes og indgår i naturen 

 

 

 

At kunne vurdere og analysere modeller 

 

 

 

 

At kunne tilrettelægge og udføre enkle forsøg 

Uge 1 – 26 

Industri, handel og 

transport 

Rig og fattig 

Internationale konflikter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejde med tekster, 

billeder, modeller og film 

omkring Industri, handel og 

transport. 

 

 

Arbejde med tekster, 

billeder, modeller og film 

omkring uligheder i verden. 

 

 

Arbejde med tekster, 

billeder, modeller og film 

 

At kunne sammenholde regioners erhvervsmæssige og 

økonomiske udvikling med levevilkårene 

 

 

At kende til regional og global handel, infrastrukturer og 

kommunikationsformer samt udveksling af tjenesteydelser og 

arbejdskraft  

 

 

At kende til konflikter om grænsedragninger forskellige steder 

i verden  
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Fællesfagligt 

eksamensforløb om 

naturkatastrofer 

 

omkring internationale 

konflikter. 

 

XPLORE PÅ TVÆRS 

Vi skal arbejde med to 

udvalgte fællesfaglige emner 

indenfor biologi, geografi og 

fysik/kemi. Eleverne for 

introduktion til at arbejde 

tværfagligt med formulering 

af problemstillinger som 

introduktion til den fælles 

eksamen i 9.klasse.  

 

 

 At kende til politiske, militære og økonomiske  

 samarbejder mellem lande samt deres rolle i      

 forbindelse med konfliktløsning, herunder    

 sammenslutninger som EU, NATO, Verdensbanken og   

 FN. 

 

 

Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 

 


