
Årsplan 2017/2018 
Geografi 9.  klasse 

 
 
Ug
e 

Emne og 
fokus 

Materiale Mål Anden aktivitet 

33-
37 
 

Produktion 
med 
bæredygtig 
udnyttelse af 
naturgrundla
get – 
fællesfagligt 
emne 

http://geografifokus.dk/forloeb/faellesfaglig/produk
tion-med-baeredygtig-udnyttelse-af-naturgrundlaget 
 
 

Du skal lære, hvilke 
faktorer, der har 
indflydelse på 
bæredygtighed med 
særligt fokus på de 
miljømæssige 
faktorer. 
 
Du skal også lære om 
forskellige 
produktionsformer 
og tage stilling til, 
hvor bæredygtige de 
er. 
 
Du skal lære, at hvis 
man skal vurdere 
bæredygtighed, så 
kræver det 
argumentation og 
vurdering af mange 
forskellige faktorer. 

28/8 Skolefoto 
13/9 Herretur 

38 – 
40 
 

Den enkelte 
og 
samfundets 
udledning af 

   18/9 
Omfotografering 
13/10 Motionsdag 

http://geografifokus.dk/forloeb/faellesfaglig/produktion-med-baeredygtig-udnyttelse-af-naturgrundlaget
http://geografifokus.dk/forloeb/faellesfaglig/produktion-med-baeredygtig-udnyttelse-af-naturgrundlaget


stoffer  
Uge 42 – Efterårsferie 

41,  
43- 
47 
 

Bæredygtig 
energiforsyni
ng 

   

Uge 46 - Emneuge 
48-
51 

Drikkevand 
til  fremtidige 
generationer 

http://geografifokus.dk/forloeb/faellesfaglig/dri
kkevand-i-hverdagen 
 
 

I dette forløb skal du 
lære om vandets 
kredsløb og om, 
hvordan det danske 
samfund er 
indrettet, så 
mennesker har let 
adgang til rent 
drikkevand og til at 
komme af med deres 
beskidte spildevand. 
 
Du skal også lære om 
nogle af de 
problemstillinger, 
der er knyttet til 
menneskers brug af 
vand. 
 
I forløbet skal du 
sammen med din 
klasse undersøge, 
hvordan 
drikkevandsforsyni
ngen skal være, hvis 
den skal være 
bæredygtig – også 
for fremtidige 
generationer. 

1/12 Juleklip 
20/12 Sidste skoledag 
før jul 

http://geografifokus.dk/forloeb/faellesfaglig/drikkevand-i-hverdagen
http://geografifokus.dk/forloeb/faellesfaglig/drikkevand-i-hverdagen


Uge 51-52– Juleferie 
2 -  
3 

Plastik   3/1 – første skoledag 
efter jul 
5/1 
Projektdag/Internati
onal dag 

Uge 4 – Emneuge/projektuge 
5 – 
6,  8 

Plastik    

Uge 7 - Vinterferie 
 9-
11 
 

Vi arbejder 
med 
kortgeografi 

Diverse atlasøvelser kunne anvende 
enkelte kort, 
herunder digitale 
kort og placerer 
vigtige steder og 
funktioner. 
 
lære om retning og 
beliggenhed 
(kompasretning, 
længde- og bredde) 
 
lære om fordeling af 
kontinenter, hav, 
klimazoner og 
verdensdele 
 
lære om de vigtigste 
byer i Danmark og 
Europa. 
 
Lære om landenes 
beliggenhed i 
forhold til hinanden. 
 

 



Vi skal lære atlasset 
at kende i opbygning 
og funktion, og opnå 
en paratviden om 
fagområdet. 
 

Uge 12 – Emneuge/studieture 
Uge 13 – Påskeferie 

14 -  
17 
 

Vi arbejder 
med 
kortgeografi 

Diverse atlasøvelser kunne anvende 
enkelte kort, 
herunder digitale 
kort og placerer 
vigtige steder og 
funktioner. 
 
lære om retning og 
beliggenhed 
(kompasretning, 
længde- og bredde) 
 
lære om fordeling af 
kontinenter, hav, 
klimazoner og 
verdensdele 
 
lære om de vigtigste 
byer i Danmark og 
Europa. 
 
Lære om landenes 
beliggenhed i 
forhold til hinanden. 
 
Vi skal lære atlasset 
at kende i opbygning 
og funktion, og opnå 
en paratviden om 

 
 



fagområdet. 
 

18 -  
20 

Handel og 
transport 

Ind i geografien s. 93-120 
http://geografifokus.dk/forloeb/8-
klasse/handel-og-transport 
Infrastruktur - Rollespil om planlægning af 
vejudvidelse mellem to byer. 
 

Du skal lære, hvad 
infrastruktur er, og 
få fornemmelse for 
fremtidens 
transportruter. 
 
Du skal lære, 
hvordan 
verdenshandel 
foregår, og at handel 
og transport kan 
være årsag til 
konflikter. 
 
Du skal lære noget 
om Danmarks 
vigtigste 
handelspartnere og 
om, hvorfor de store 
danske byer ligger, 
hvor de gør. 
 
Du skal lære, 
hvordan 
transporttiden er 
ændret gennem 
tiden, og hvordan 
gods bliver 
transporteret fra 
land til by. 

 

21 -  
23 

Handel og 
transport 

Ind i geografien s. 93-120 
http://geografifokus.dk/forloeb/8-
klasse/handel-og-transport 
Infrastruktur - Rollespil om planlægning af 

Du skal lære, hvad 
infrastruktur er, og 
få fornemmelse for 
fremtidens 
transportruter. 

 



vejudvidelse mellem to byer. 
 

 
Du skal lære, 
hvordan 
verdenshandel 
foregår, og at handel 
og transport kan 
være årsag til 
konflikter. 
 
Du skal lære noget 
om Danmarks 
vigtigste 
handelspartnere og 
om, hvorfor de store 
danske byer ligger, 
hvor de gør. 
 
Du skal lære, 
hvordan 
transporttiden er 
ændret gennem 
tiden, og hvordan 
gods bliver 
transporteret fra 
land til by. 

 
25 -  
26 
 

   22/6 Afslutningsfest 
24/6 Sidste skoledag 

 
	  


