
Årsplan Geografi 9. klasse 2019/2020 
 

Fællesfaglige forløb:  

I denne årsplan vil eleverne blive rustet mod den fællesfaglige prøve. I perioderne som er 
angivet arbejder vi med hvert sit forløb. I samme perioder vil vi opsummere og repetere 
det fagfaglige fra 7. og 8. klasse. Således eleverne blive rustet til prøven i geografi og den 
fællesfaglige prøve. De øvrige emner med behov for opsummering og repetition kan 
findes til sidst i denne årsplan. De inddrages efter deres relevans i undervisningen.  

Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår 
(Sommer-efterårsferien) Stråling  

Dette fællesfaglige forløb i biologi, geografi og fysik/kemi har til opgave at belyse det 
centralt fastlagte fokusområde "Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår". 
Herigennem skal eleverne opnå viden om strålings indvirkning på Jordens klima samt 
strålings betydning for menneskets sundhed.  

Den enkeltes og samfundets udledning afstoffer   

(efterårsferien-jul) CO2 

Dette fællesfaglige forløb mellem fagene biologi, geografi og fysik/kemi har til opgave at 
belyse det af læseplanen for fysik/kemi fastlagte problemfelt "Den enkeltes og samfundets 
udledning af stoffer". 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.  

Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan  

(Jul-vinterferien) Fjernvarme  

Dette fællesfaglige forløb mellem fysik/kemi, biologi og geografi har til opgave at belyse det 
centralt fastlagte fokusområde "Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan". Målet 
med dette forløb er, at eleverne kan argumentere for, hvordan fjernvarmeproduktion i 
Danmark kan forbedres, samt hvilke fordele og udfordringer der kan være ved brugen af 
fjernvarme.  

Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår  

(vinterferien-1. april) Hjælp landsbyen!  
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Dette fællesfaglige forløb i biologi, geografi og fysik/kemi har til opgave at belyse det 
centralt fastlagte fokusområde "Teknologiens betydning for menneskers sundhed og 
levevilkår". Eleverne bliver præsenteret for en række problemstillinger, som tager 
udgangspunkt i en landsby i et udviklingsland. De skal med afsæt i deres viden fra 
naturfagene undersøge, diskutere og designe simple tekniske løsninger, der kan forbedre 
landsbyboernes levevilkår og sundhed.  

 

Andre emner:  

Når vejret bliver vildt 

Formålet med forløbet er, at eleverne får genopfrisket de hovedbegreber, der knytter sig 
til vejret. Samtidig udvides elevernes viden om meteorologien, hvilket skal gøre dem i 
stand til at præsentere, hvordan det ekstreme vejrs fænomener opstår og 
konsekvenserne heraf.  

Vi drukner i affald 

Formålet med forløbet er, at eleverne kan forklare affalds vej og affaldsindsamling, så de 
selv kan komme med et løsningsforslag til, hvordan man indsamler skraldet, og hvordan 
man sørger for at minimere mængden af affald i havet, i rummet og på landjorden.  

Havstrømme og vindsystemer  

Formålet med forløbet er, at eleverne kan forklare sammenhængen mellem de store 
havstrømme og Jordens vindsystemer. Yderligere er målet, at eleverne kan præsentere 
menneskers levevilkår som følge af havstrømmene og vindsystemerne forskellige steder 
på Jorden.  

Velstand og levevilkår  

Formålet med forløbet er, at eleverne kan forklare begreberne BNP og HDI og 
vurdere, hvordan rige og fattige lande udvikler sig i disse år. Endelig er det målet, at 
eleverne kan sammenligne arbejdsvilkår andre steder i verden med de danske.  

Frem mod naturfagsprøven  

Efter udtræk af et fællesfagligt fokusområde – tidligst den 1. april 2019 – arbejder 
eleverne resten af skoleåret med deres selvvalgte problemstilling og arbejdsspørgsmål 
frem til den fællesfaglige prøve. Forløbet hjælper eleverne frem mod den fælles prøve i 
naturfag.  
 

Vh Mads Selmer Nielsen 
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