
 
Geografi - Årsplan 7 Klasse 
I årsplanen for 8-9 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 i den nære omverden. Dette vil ske med afsæt i kernefaglige 
områder inden for faget.  
 

 
Jordklodens opbygning (Uge 33-42) 

På dette tidspunkt har vi ikke arbejdet med geografi før. Vi arbejder med jorden dens 
opbygning med udgangspunkt i forklaringsmodeller. Endvidere skal vi lave vores egen model. 

Se målene der arbejdes mod nedenfor.  

 
 
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.  
 
Vulkaner (39-42) 
Formålet med forløbet er at eleven forstår hvad vulkaners rolle er på jorden. Vi skal være i 
stand til at beskrive hvorfor vulkaner er placeret hvor de er - samt skal vi forsøge at lave vores 
egen lille vulkan. Forløbet afsluttes med en lille opgave om vulkaner og de to tidligere emner.  
 

https://mit.clioonline.dk/unitplan/76bfd67b-3f0c-6457-a742-6b28c8c7a690/show?_ga=2.134519665.1830257265.1565423863-1262729648.1565423863
https://mit.clioonline.dk/unitplan/81519cf4-1b9f-583b-668c-5276bb655b89/show?_ga=2.234197022.1830257265.1565423863-1262729648.1565423863
https://portals.clio.me/dk/geografi/emner/jordkloden/jordens-opbygning/vulkaner/


Evalueringsprøver, gennemgang og repetition (Uge 43) 
 

Klimaforandringer (Uge 44-52) 
Formålet med forløbet er, at give eleverne kendskab til klimaforandringer og konsekvenser 

ved klimaforandringerne. Eleverne vil blive præsenteret for redskaber til at analysere en 
bæredygtig udvikling - og efterfølgende skal de arbejde med løsninger på klimaforandringer. 

Målene der arbejdes med er nedenfor:  

 
Introduktion til Klimaforandringer (45-46) 
Formålet med forløbet er at arbejde med elevernes forforståelse om klimaforandringer. Vi vil 
se en dokumentarfilm i forløbet og arbejde med afklarende spørgsmål inden vi dykker mere 
ned i forløbet.  
 
Klimaforadringer i Havet (47-49) 
Formålet med forløbet er, at eleverne tilegner sig viden om de menneskeskabte 
klimaforandringer og deres indvirken på klodens økosystemer – i dette tilfælde stilles der 
skarpt på påvirkningerne i havet. Eleverne tilegner sig viden om begrebet klimaforandring ved 
at fordybe sig i to sårbare økosystemer – dels i tropisk hav og dels i arktisk hav.  
 
Klimaforandringer i Skoven (50-2) 
Formålet med forløbet er, at eleverne tilegner sig viden om de menneskeskabte 
klimaforandringer og deres indvirken på klodens økosystemer – i dette tilfælde stilles der 
skarpt på påvirkningerne i skoven. Eleverne tilegner sig viden om begrebet klimaforandring 
ved at fordybe sig i to sårbare økosystemer – dels den tempereret regnskov og tropisk 
regnskov.  
 
Hvad kan vi gøre for at løse det? (3-4)  
Formålet med forløbet er, at blive i stand til at identificere klimaforandringer og på baggrund 
af relevante artikler og tilegnet viden komme med et løsningsforslag på en klimaforandring 
eleverne gerne vil ændre.  
 
Evalueringsprøver, gennemgang og repetition (Uge 5) 
 

   

https://portals.clio.me/dk/geografi/forloeb/show-unitplan/?unit_plan=262c0fe4-14ee-4f3c-b035-4b761e374b94&is_preview=1


Naturgrundlag og levevilkår (Uge 6-15) 
Med udgangspunkt i rent drikkevand vil vi arbejde med både miljø- og klimaproblemer, som 
kan vedrører drikkevandet. Efterfølgende arbejder vi videre klimaforandringer med skarpt på 

fossile brændstoffer.  

 
Rent drikkevand - Fællesfagligt forløb (6-10) 
Dette fællesfaglige forløb mellem fysik/kemi, biologi og geografi tager udgangspunkt i det 
fællesfaglige fokusområde "Rent drikkevand for fremtidige generationer". Gennem forløbet 
bliver eleverne præsenteret for vandets kredsløb og bliver i stand til at identificere faktorer, 
som har indflydelse på rent drikkevand. Eleverne skal i forløbet vælge en problemstilling og 
arbejde i dybden og til sidst præsentere arbejdet for klassen.  
 
Fossile brændstoffer og CO2 (11-14) 
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. I forløbet arbejdes der i høj grad med modelleringskompetencen, hvor vi skal 
arbejde med grafer og illustrationer. På baggrund af data fra fortiden vil vi lave prognoser for 
fremtiden.  
 
Evalueringsprøver, gennemgang og repetition (Uge 15) 
 

Globalisering og Corona (Uge 16-23) 

 
 
Hvad skete der, og hvordan gik det så galt? (16-17) 
Formålet med undervisningsforløbet er, at eleverne kan gengive og diskutere de processer, 
der har gjort at Corona virussen udviklede sig til en epidemi. I forløbet skal vi selv arbejde 
med virussens vej fra Wuhan til Odense. Vi arbejder med forholdene i Wuhan og ‘Den nemme 
vej’ til Odense. I forløbet vil der blive inddraget dokumentarfilm. 

https://mit.clioonline.dk/unitplan/f0cf1a42-d958-6cc4-56a1-eba76d369a7b/show?_ga=2.243702405.1830257265.1565423863-1262729648.1565423863
https://mit.clioonline.dk/unitplan/f0cf1a42-d958-6cc4-56a1-eba76d369a7b/show?_ga=2.243702405.1830257265.1565423863-1262729648.1565423863


 
Anbefalinger på baggrund af data (18-21)  
Formålet med forløbet er , at eleverne bliver klogere på tallene bag anbefalingerne. Vi vil tage 
fat i det tidligere forløb omkring prognoser. Vi vil i forløbet diskutere anbefalingerne som en 
slags politisk debat, hvor folk er for og imod. Eleverne skal sagligt argumenter for sit 
synspunkt, som er tildelt fra læreren. 
 
Evalueringsprøver, gennemgang og repetition (Uge 22-23) 
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