
 
Geografi - Årsplan 7-8 klasse.  
I årsplanen for 7-8 klasse arbejdes der målrettet for at udvikle eleverne naturfaglige 
kompetencer. Årsplanen er vejledende og tager udgangspunkt i Clio Onlines 
undervisningsmateriale Geografifaget og samarbejder med fagene Fysik/kemi og biologi. 
Undervisningen veksler mellem faglig læsning, klassediskussioner, film, aktiviteter (herunder 
forsøg) samt virksomhedsbesøg. Dette vil ske med afsæt i kernefaglige områder inden for 
faget.  

 
Jordkloden og dens klima (Uge 33-42) 

Med udgangspunkt i forklaringsmodeller arbejdes der med jordens opbygning.  
 
Jordens overordnede sfærer (33-34) 
Formålet med forløbet er, at eleverne kan præsentere, hvad der ligger i begreberne 
atmosfæren, litosfæren, hydrosfæren og biosfæren. De fire sfærer er nødvendige at have 
styr på i forhold til den senere geografiundervisning.  
 
Landskaber og det ydre geologiske kredsløb (35-38) 
Formålet med forløbet er, at eleverne kan forklare processerne i det ydre geologiske kredsløb 
og præsentere, hvordan landskaber dannes, og hvordan disse landskabsdannelser kan blive 
til turistattraktioner.  
 
Klimaforandringer i havet (39-42) 
Dette tværfaglige forløb mellem fagene geografi og biologi har til opgave at belyse, hvordan 
de menneskeskabte klimaforandringer ikke kun påvirker økosystemer på landjorden, men 
også i havet. Eleverne skal blandt andet se nærmere på, hvordan de ændrede abiotiske 
forhold i havet påvirker økosystemernes fødekæder og fødenet. 
 

Demografi og Erhverv (Uge 43-52) 
Udgangspunktet er forklaringsmodeller til at vise befolkningens sammensætning og 

udviklinger over tid.  
 
Befolkninger i udvikling (43-44) 
Formålet med forløbet er, at eleverne får styr på, hvordan man analyserer 
befolkningspyramider, og at de kan sammenligne forskellige befolkningsudviklinger på 
baggrund af forskellige befolkningspyramider. 
 
Den demografiske transitionsmodel (45-48)  
Formålet med undervisningsforløbet er, at eleverne kan gengive og forklare faserne i den 
demografiske transitionsmodel. Målet er endvidere, at eleverne bliver fortrolige med de 
grundlæggende mekanismer bag demografi og befolkning beskrivelser, herunder 
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befolknings balanceligningen. Endelig er målet, at eleverne skal kunne vurdere udfordringer 
og problematikker i forbindelse med forskellige befolkningers sammensætninger. 
 
Fra land til by (Uge 49-52) - Tvist med bæredygtighed i fokus 
Formålet med undervisningsforløbet er, at eleverne forholder sig til 
urbaniseringsprocesserne, som man har set dem i Danmark, og derefter kigger ud på verdens 
byer og deres urbaniseringsprocesser. Eleverne skal derudover kunne forklare og definere, 
hvordan forskellige byers udvikling kan være med til at sætte bæredygtighed på skemaet. 
Herunder et øget forbrug af ressourcer og et øget behov for erhverv.  
 

Naturgrundlag og levevilkår (Uge 1-12) 
Med udgangspunkt i det danske landskab skal eleverne arbejde med landskabers betydning 

for bosætningsmønstre og levevilkår.  
 

Saltvands Forurening - Fællesfagligt forløb ( 1-4) 
Dette fællesfaglige forløb mellem fysik/kemi, biologi og geografi tager udgangspunkt i det 
fællesfaglige fokusområde "Rent drikkevand for fremtidige generationer". Gennem forløbet får 
eleverne indblik i forskellige typer af saltvands forurening rundt om på Jorden. Formålet er 
endvidere, at eleverne kan gøre rede for forskellige metoder til at forebygge 
saltvands forureningen. I forløbet indgår små dokumentar videoer, tekster og aktiviteter. 
 
Fossile brændstoffer og CO2 ( 5-10) 
Målet med undervisningsforløbet er, at eleverne kan forklare, hvordan mennesket gennem 
udledning af drivhusgasser er medvirkende til at påvirke den globale opvarmning og skubbe 
til balancen i carbonkredsløbet. Det er endvidere målet, at eleverne kan forklare, hvordan olie 
og gas dannes.  
 
Interessemodsætninger (11-12) 
Målet er, at diskutere interessemodsætninger vedrørende udnyttelse af naturgrundlaget. 
Derudover vil vi arbejde med kildekritik og fornægtelse af fakta - herunder inddragelse af 
Donald Trumps syn på klimaet. 
 

Globalisering (Uge 13-23) 
 
Global handel og multinationale selskaber (13-15) 
Formålet med undervisningsforløbet er, at eleverne kan gengive og diskutere de processer, 
der har gjort det muligt at etablere multinationale selskaber i Danmark, og hvilke faktorer der 
skal til for at kunne skabe et multinationalt selskab. 
 
Fair og unfair trade (16-19)  
Formålet med dette forløb er, at eleverne kan forklare, hvordan produktionen af 
landbrugsvarer i ulande kan udvikles, og hvad multinationale selskaber kan gøre i jagten på 
profit. Endelig er målet, at eleverne kan vurdere, hvordan fairtrade og et multinationalt selskab 
kan fungere sammen. 
 
Klimapolitik (20-23) 
Formålet med dette forløb er at eleverne kan sætte sig ind i nødvendigheden for organiseret 
globalt samarbejde om at løse klimaproblemerne. Vi skal analysere hvad man generelt gør i 
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Europa, Asien, Amerika og Afrika. Ud fra dette kommer vi med et bud på en klimapolitik til 
fremtiden.  
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