
 
Geografi 
 
Signalement af faget geografi 
De centrale kundskabs- og færdighedsområder på 7. og 8. klassetrin er: 
 

 Globale mønstre 

 Naturgrundlaget og dets udnyttelse 

 Kultur og levevilkår 

 Arbejdsmåder og tankegange 
 
I geografi skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de fire områder 
udvikles som en helhed på 7.-9. klassetrin både i faget geografi, og når geografi indgår i 
tværgående emner og problemstillinger. Undervisningen i geografi bygger på de 
kundskaber og færdigheder, eleverne blandt andet har erhvervet i natur/teknik.  
 
De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, 
gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighed for 
at: 
 

 Forstå at levevilkårene i et område er bestemt af samspillet mellem naturgrundlaget 
og menneskeskabte forhold 

 Tilegne sig et meningsfyldt kendskab til vigtige navne som holdepunkt for et 
nationalt og globalt overblik 

 Forholde sig til menneskets udnyttelse af naturgrundlaget og dets ressourcer og 
udvikle ansvarlighed i forbindelse hermed 

 Anvende geografiske begreber og metoder til at beskrive og perspektivere 
naturfænomener, kulturgeografiske mønstre, miljøproblemer og regionale 
problemstillinger. 

 
 
Formål for faget geografi 
Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse 
af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i andre lande 
samt samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. 
 
Undervisningen skal bygge på elevernes egne iagttagelser, oplevelser og undersøgelser 
og på geografiske kilder, så de udvikler interesse for selv at udbygge deres viden om 
omverdenen. 
 
Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af fremmede kulturer og give dem 
mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed over for 
problemer vedrørende udnyttelse af naturgrundlag, ressourcer og den kulturskabte 
omverden og konsekvenserne for miljø og levevilkår. 
 

 

Slutmål efter 8. klassetrin 
Med sigte mod folkeskolens slutmål efter 9. klassetrin følger skolens slutmål beskrivelsen 
for Trinmål efter 8. klassetrin i Fælles mål – Faghæfte 14 – Geografi. 


