
 
Geografi - Årsplan 8-9 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.  
 

Demografi og Erhverv (Uge 33-42) 
Udgangspunktet er forklaringsmodeller til at vise befolkningens sammensætning og 

udviklinger over tid. Herunder kompetenceområderne vi arbejder med. 

 
Befolkninger i udvikling (33-34) 
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 (35-38)  
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 
befolknings balanceligningen. Endelig er målet, at eleverne skal kunne vurdere udfordringer 
og problematikker i forbindelse med forskellige befolkningers sammensætninger. 
 
Fra land til by (Uge 39-41) - 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.  
 

 

https://mit.clioonline.dk/unitplan/643b4088-e505-448e-9152-474abdd104be/show?_ga=2.134519665.1830257265.1565423863-1262729648.1565423863
https://mit.clioonline.dk/unitplan/4f1190f5-d5de-40d6-f3f4-835d963941ef/show?_ga=2.243702405.1830257265.1565423863-1262729648.1565423863
https://mit.clioonline.dk/unitplan/4dbaa57c-62d4-550d-82a9-11fb0d0b2a95/show?_ga=2.134519665.1830257265.1565423863-1262729648.1565423863


Naturgrundlag og levevilkår (Uge 43-51) 
Med udgangspunkt i saltvandsforurening skal eleverne arbejde med landskabers betydning 

for bosætningsmønstre og levevilkår. Herunder kompetenceområderne vi arbejder med. 

 
Saltvands Forurening - Fællesfagligt forløb (43-44) 
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 ( 45-47) 
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 (48-51) 
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 1-11) 
Med udgangspunkt i produktion af varer. Så arbejder vi med hvilke faktorer, som spiller ind for 
placeringen af en global virksomhed. Det kan være alt fra omkostninger, lovgivning, politik til 

bæredygtighed, ressourcer og klima. 
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Global handel og multinationale selskaber (1-4) 
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 (5-8)  
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 (9-11) 
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 
Europa, Asien, Amerika og Afrika. Ud fra dette kommer vi med et bud på en klimapolitik til 
fremtiden.  
 
Sten fortæller historier (Uge 11-15) 
Formålet med dette forløb er, at eleverne bliver i stand til at identificere forskellige typer af 
stenarter. Endvidere hvad der karakterisere forskellige stenarter og hvad de kan bruges til. Vi 
gør os et perspektiv til jordens indre kredsløb om hvordan forskellige sten dannes.  

 
Verdenskortet (Uge 16-23) 
Med afsæt i alle forgangne forløb vil vi placere problemstillinger vi har opdaget henover året 
på et verdenskort. Endvidere arbejder vi med orientering deraf: koordinatsæt, lande, 
hovedstæder, bjergkæder og have. I høj grad skal vi være skarpe på at identificere miniaturer 
og orientere os. Forløbet anses også som repetition af emner tidligere på året.  
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