
Geografi 

Der undervises i geografi på 7.-8.-og 9.klassetrin. 

1. Formål: 

Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de 
naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i andre lande, samt sam-
fundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. 

Undervisningen skal bygge på elevernes egne iagttagelser, oplevelser, undersøgelser af geogra-
fiske kilder og brug af lokalområdet, så de udvikler interesse for selv at udbygge deres viden om 
omverdenen. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af fremmede kulturer og give 
dem mulighed for at udvikle engagement" selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed over for 
problemer vedrørende udnyttelse af naturgrundlag, ressourcer og den kulturskabte omverden og 
konsekvenserne for miljø. 

2.Udviklingen i undervisningen: 

Efter 8.kl.: 

Globale mønstre 

Det forventes at eleverne kan: 

 Beskrive jordens inddeling klimazoner og plantebælter 

 Beskrive det globale vandkredsløb 

 Kende til det primære vindsystem 

 Fordeling af bjerge, dybgrave, vulkaner og jordskælv (pladetektonik) 

 Kende til verdens storbyer 

 Kende til den globale befolkningstilvækst 

 Kende til ressourcer og råstoffer og forskellige produktionsformer 

 Kende til kommunikation 

 Kende til rige og fattige regioner i verden (i- og ulande) 

 

Naturgrundlaget og dets udnyttelse 

Det forventes at eleverne har tilegnet sig viden, som sætter dem i stand til at: 

 kende til pladetektonik og bjergkædedannelse, vulkanisme og jordskælv 

 Kende til erosion, transport og bjergartsdannelse 

 Anvende enkle begreber i beskrivelse af vejr og klima 

 Kende til naturlige klimasvingninger og samfundets påvirkning af jordens klima 

 Kende til is, vands og vinds erosions- transport- og aflejringsformer og deres betydning for 
landskabers udformning 

 Kende til dannelse af istidslandskabet i Danmark 

 Kende til forskellige dyrkningsmåder og hvordan de er afhængige af de givne naturforhold 

 Kende til grundvandsdannelse 



Kultur og levevilkår 

Det forventes at eleverne kender til: 

 

 Byvækst og byers opbygning og funktioner i Danmark 

 Befolkningsudvikling 

 At sammenligne egne levevilkår med levevilkår i fattige lande 

 Fremmede kulturer 

 Ressourcemæssige og økologiske problemer i forbindelse med en bæredygtig udvikling 

 Politisk, økonomisk, militært og humanitært samarbejde mellem lande 

 

Arbejdsmåder og tankegange 

Det forventes at eleverne kan: 

 

 Beskrive levevilkår forskellige steder ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler 

 Aflæse informationer på forskellige korttyper 

 Anvende kort til at søge viden og svar 

 Kende til Danmark, danske byer og lokaliteter 

 Kende til verdensdele, lande, byer, have m.m. 

 Lave enkle geografiske undersøgelser specielt i lokalområdet 

 Finde relevante geografiske oplysninger via EDB, bøger, kort m.m. 

Efter 9.kl.: 

Globale mønstre 

Det forventes at eleverne kan: 

 Forstå naturgeografiske mønstre i større sammenhænge 

 Analysere menneskers bosættelser 

 Forstå sammenhænge mellem industrilokalisering og økonomi 

 

Naturgrundlaget og dets udnyttelse 

 Det forventes at eleverne kan: 

 Forklare enkle geologiske ændringer forskellige steder på jorden 

 Forklare klima og klimaændringer 

 Forklare dannelse ad istidslandskaber i Danmark 

Forklare naturens muligheder for levevilkår forskellige steder på jorden 



Kultur og levevilkår 

Det forventes at eleverne kan: 

  Forstå sammenhængen mellem byvækst og befolkningsudvikling 

 Forstå betydningen af forskellige erhverv og levevilkår 

 Forstå forskellige kulturers levevilkår og værdier 

 Forstå hvordan grænser, befolkningsminoriteter og adgang til vand kan være årsag til kon-
flikter 

 Forstå konsekvenser af samfundenes forbrugsmønstre 

Arbejdsmåder og tankegange 

Det forventes at eleverne kan: 

 Begrunde egne problemstillinger om geografiske forhold 

 Analysere og se mulige konsekvenser af udnyttelse af naturen 

 Bruge kort, globus og måleinstrumenter i det selvstændige arbejde 

 Indsamle måleresultater og relevante geografiske oplysninger 

3. Evaluering: 

Efter 9. klasse fra skoleåret 2006/2007 er geografi et udtræksfag i naturfag. Det vil sige, at man 
enten skal til en afsluttende skriftlig prøve i geografi eller biologi. Prøven ligger primo maj. 

I den daglige undervisning bliver eleverne testet v.h.a. tidligere eksamensopgaver, så eleverne er 
fortrolige med eksamensformen samt sværhedsgraden. Eleverne skal også udfærdige mindre 
rapporter til enkelte emner. 

 

4. Slutmål: 

Undervisningen i geografi står mål med slutmålene i ”Fælles mål”. 

 

5. Materialer og arbejdsmetoder: 

Følgende materialer bliver brugt: 

”Ind i geografien” A, B og C med tilhørende arbejdsbøger 

”Go-Atlas”+ vægkort 

Topografiske kort over lokalområdet 

“Atlasøvelser” A og B 

Statistik 

Derudover bliver undervisningen suppleret med brug af nettet, aviser og ekskursioner. 

6. Elevens alsidige personlige udvikling: 

I geografi skal eleverne lære at tolke levevilkår under naturgivende og menneskeskabte betingel-
ser. Undervisningen vil tage udgangspunkt i elevens egne konkrete forudsætninger og erfaringer 
fra elevens dagligdag. Eleven vil lære at koble egne erfaringer sammen med en forståelse af le-
vevilkår, kulturer, behov m.m. andre steder på kloden. 


