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Lærer: Lise Kring 

 

Bogsystem: GEOS B og C, Atlasportal, Geografi-tjekportal. 

 

Tid og fagligt 

område 

Aktivitet Læringsmål 

Internationale 

konflikter 

 

Uge 33-41 

Undersøgelse af, hvilke typer konflikter, der 

forekommer, eksempelvis, krige/konflikter, 

der udspringer af stridigheder om grænser, 

religion og resurser. 

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. 

Tværfagligt forløb 

med biologi og 

fysik/kemi. 

Emne: Teknologi 

og sundhed 

 

Uge 43-44 

Undervisning i emner vedr. teknologi og 

sundhed 

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. teknologi og 

sundhed. 

Den blå planet 

 

 

 

Klima under 

forandring 

Uge 45-51 

Vand er en af betingelserne for liv på 

planeten. Gennemgang af vandkredsløb, 

hydrotermfigurer, havstrømme og deres 

påvirkning af vejr og klima på Jorden. 

 

Vigtige faktorer i forståelsen af klima 

gennemgås; CO2-udledning, drivhuseffekt, 

pumperne i vind- og vandstrømme samt 

feedbackmekanismer; albedoeffekt. 

Jordens bane om Solen mm. 

Undervisning i forståelsen af vigtigheden af 

vand, vand som landskabsformer, som 

opløsningsmiddel, grundvand, vands saltindhold. 

 

 

Eleverne tilføres viden om, hvordan 

klimaforandringer kan påvirke mennesker og 

dyrs levevilkår. 

Naturkatastrofer 

 

Uge 1-4 

 

 

 

Repetition 

Energi 

Uge 5-6 

Repetition af de forskellige naturkatastrofers 

opståen – om de kommer indefra, som følge 

af aktivitet i jordskorpen, er vejrfænomener 

eller menneskeskabte -og deres 

konsekvenser. 

 

Behov for energi, dens former, 

forsyningssikkerhed og miljø behandles. 

Fossil- og vedvarende energi i relation til 

pris og miljø undersøges. 

Elevernes viden om naturkatastrofer og deres 

baggrund øges – og deres kritiske stillingtagen 

til menneskers bidrag til menneskeskabte 

naturpåvirkninger funderes. 

 

 

 

Udvikling af bevidsthed om energibehov og -

forbrug, samt om forskellene på energikilderne 

og energifremstilling og miljømæssige 

problemstillinger. 

Tværfagligt forløb 

med biologi og 

fysik/kemi. 

Emne:  Bæredygtig 

energi. 

Uge 8-10 

 

Undervisning i emner vedr. bæredygtig 

energi.  

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. bæredygtig 

energi. 
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Mennesker og byer 

Uge 11-14 

New York og Istanbul tjener som eksempler 

på det moderne menneskes storbyer 

Demografisk forståelse af samfundsudvikling og 

urbanisering. Befolkningsgeografi 

Livet langs floden 

Uge 15-20 

Mennesker har i årtusinder været afhængig 

af vandvejene. 

Miljøtrusler mod floderne. 

Floder som drikkevandsforsyning, 

vandingsmulighed, vandveje, kraftværker, 

naturlige grænser og forsvar. 

Opsamling fra 

GEOS-bogsystemet 

Uge 21-23 

 

 Notatteknik, overblik. Metodertil at holde orden 

i noter i computerens filsystem. 

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.  


