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Lærer: Lise Kring 

Bogsystem: GEOS A og B, Atlasøvelser, Atlasportal, Geografi-tjekportal. 

 

Tid og fagligt 

område 

Aktivitet Læringsmål 

Vejr og klima 

Uge 33-41 

Hvad er vejr og klima? 

Vi arbejder med temperatur, vind, nedbør og 

vejrudsigter. 

At få kendskab til de basale vejrfænomener og 

klimamodeller. 

Tværfagligt forløb 

med biologi og 

fysik/kemi. 

Emne: Vand 

 

Uge 43-44 

Undervisning i emner vedr. drikkevand. 

Undervisning i opstilling af 

problemstillinger. 

Fokus på arbejdsgangen i den fælles 

naturfagsprøve og dens krav om naturfaglige 

kompetencer: undersøgelse, modellering, 

perspektivering og kommunikation 

Forståelse af vand som livsbetingelse. 

Udvikle evne til at stille spørgsmål til emnet, 

opstille disposition samt udarbejde 

arbejdsspørgsmål. 

Lære om problematikker vedr. vand. 

Råstoffer 

Uge 45-51 

Undervisning i og 

erfaringsudveksling/modellering med 

begrebet råstoffer. 

At få kendskab til de basale vejrfænomener og 

klimamodeller. 

Fødevareproduktion 

Uge 1-6 

Hvordan er naturgrundlaget?  

Landbrug og fiskeri.  

Bæredygtig udvikling. Mad i fremtiden. 

Forståelse af vores behov for fødevarer og 

naturpåvirkningen, der følger med. 

 

Tværfagligt forløb 

med biologi og 

fysik/kemi. 

Emne: 

Naturkatastrofer 

Uge 8-10 

 

Undervisning i emner om naturkatastrofer. 

Undervisning i opstilling af 

problemstillinger. 

Fokus på arbejdsgangen i den fælles 

naturfagsprøve og dens krav om naturfaglige 

kompetencer: undersøgelse, modellering, 

perspektivering og kommunikation 

Udvikle evne til at stille spørgsmål til emnet, 

opstille disposition samt udarbejde 

arbejdsspørgsmål. 

Lære om problematikker vedr. naturens 

voldsomme påvirkninger. 

Industri, handel og 

transport 

Uge 11-16 

Kina, industrilandet i øst. 

Arbejdspladser og lokalisering. 

Transport og lokalisering 

Demografisk forståelse af samfundsudvikling, 

outsourcing. Sammenhænge vedr. globalisering 

og stigende transportbehov. 

Rig og fattig 

Uge 17-20 

Levevilkår i forskellige dele af verden. 

Demografi, modeller til forståelse af 

udviklingstrin. 

Forståelse af uligheden i verden, hvilke grundlag 

der er for denne ulighed. Hvordan bevæger et 

samfund sig fra et udviklingstrin til det næste. 

Internationale 

konflikter 

Uge 21-23 

 

Undersøgelse af, hvilke typer konflikter, der 

forekommer, eksempelvis, krige/konflikter, 

der udspringer af stridigheder om grænser, 

resurser, religion. 

Krig er ofte voldsom og uforståelig og alle børn 

ser gerne krig afskaffet. Her gås i dybden med 

årsagerne og at øge forståelse, om end ikke 

accept. 

Uge 24-25 

 

Opsamling og gennemgang af centrale 

emner i faget. 

/Årsprøveforberedelse 

Forberedelse til prøveforløbene i 9. klasse. 

Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug.  

 

 


