
GEOGRAFI 

 Del 2 

«Gud uten hender» 

Statisk geografi / kultur 

geografi 

 

Dynamisk geografi Økonomisk/menneskelig 

geografi 

Gjøre selvstendige studier av geografi i Norge. 

Norden og Europa. 

Gjenkjenne spor etter istiden på hjemstedet, hva 

slags betydning har den hatt for landet vårt. 

Forklare sammenhenger mellom naturressurser, 

næringer, bosted og levesett. 

Jobbe selvstendig med kart og materiell om alle 

verdensdelene. 

Jobbe selvstendige med historiske kart. Forklare hvordan produksjon og forbruk kan 

ødelegge økosystemer og forurense jord, vann og 

luft. Hvordan kan balanse gjenopprettes? 

Gjøre rede for landskapstyper som regnskog, 

sletter, ørken og forklare hvordan mennesker har 

tilpasset seg til disse. 

Bruke materiell og egen lesing og forske om 

astronomi og jordas tilblivelse. 

Forklare hvordan vi bruker ressurser fra andre 

land. 

Lage egne kart og bruke målestokk og symboler Vise til hvordan stoffer er bygd opp og kan 

omdannes ved molekyler og atomer. 

Gjøre rede for energikilder før og nå, og beskrive 

konsekvensene for miljøet lokalt og globalt. 

Planlegge og presentere egne reiser til Europa og 

andre verdensdeler vha.digitale verktøy. 

Gjennomføre eksprimenter med kjemiske 

reaksjoner og forklare hva som kjennetegner 

disse. 

Forklare menneskers bruk av fornybare 

energikilder igjennom tidene. 

 Beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker 

og faste stoffer. 

 

Gjennomføre eksperimenter med magnetisme og 

elektrisitet. 

Beksrive solsystemet vårt med dag og natt, 

månefaser og solas bevegelse over himmelen 

. 

 

Planlegge, bygge og teste mekaniske leker, 

beskrive ulike bevegelser og prinsipper ved 

Vise til klimasoner, vegetasjonsbelter, 

havstrømmer og vindbelter. 

 



mekaniske overføringer.  

 

Planlegge, bygge og teste enkle produkter som 

bruker elektrisk energi og forklare virkemåte. 

Jobbe med elver, fjell, hav, sjøer, bukter,kapp, 

øyer halvøyer, streder, kanaler og 

sammenhengen de har med menneskers 

levevilkår. 

 

Gjøre rede for hvordan man gjennom tidene har 

brukt overføring av bevegelse til å utnytte energi 

i vind og vann. 

Beskrive egenskaper hos noen mineraler og 

bergarter, hvordan de ble dannet. 

 

 Gjøre rede for sfærer, vær og klima, forvitring og 

erosjon. 

 

 Innhente og systematisere data om vær, skyer, 

temperatur og nedbør – og presentere resultater 

med og uten digitalt verktøy 

 

 

Generelle forskningsstrategier: 

1. bruke oppslagsverk 

2. formulere spørsmål, lage en plan for å undersøke en problemstilling og gjennomføre for å finne resultatet. 

3. loggføre gjennom eksperimenter 

4. ta initiativ til, planlegge og gjennomføre ekskursjoner 

5. anvende digitale verktøy til utarbeiding og framføring av prosjektarbeid. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFI 

 Del 2 

«Gud uten hender» 

Statisk geografi / kultur 

geografi 

 

Dynamisk geografi Økonomisk/menneskelig 

geografi 

Kunne gjenkjenne spor etter istiden på 

hjemmestedet. 

Vise til hvordan stoffer er bygget opp og kan 

omdannes ved molekyler og atomer. 

Forklare sammenhenger mellom naturressurser, 

næringer, bosted og levesett 

Jobbe selvstendig med historiske kart Gjennomføre eksperimenter med kjemiske 

reaksjoner og forklare hva som kjennetegner 

disse. 

Forklare hvordan produksjon og forbruk kan 

ødelegge økosystemer og ødelegge jord, vann og 

luft – hvordan dette kan forhindres. 



Forske på astronomi og jordas tilblivelse Beskrive sentrale egenskaper ved gass, væsker 

og faste stoffer. 

Forklare hvordan vi bruker ressurser fra andre 

land 

Arbeide selvstendig med fysisk kartgeografi i 

forhold til land og vannformasjoner og 

sammenhengen mellom geografi og menneskets 

levevilkår. 

Beskrive solsystemet vårt og naturvitenskaplige 

teorier om hvordan Jorda har blitt til. 

Gjøre rede for energikilder før og nå, og beskrive 

konsekvensene for miljøet lokalt og globalt. 

Beskrive egenskapene til noen bergarter og 

mineraler, og samtale om hvordan de ble dannet. 

Beskrive en modell over solsystemet vårt og 

jorda og solas forhold til hverandre (døgn, 

årstider, månefaser) 

Samtale om hvordan menneskene har brukt 

fornybare energikilder gjennom tidene. 

Gjøre studier av geografi i Norge, Norden og 

Europa. 

Vise til betydningen av klimasoner, 

vegetasjonsbelter havstrømmer og vindbelter 

 

Jobbe med kart og informasjon om 

verdensdelene 

Gjøre rede for begreper som sfærer, vær og 

klima, forvitring og erosjon. 

 

Kunne forklare forskjellige landskapstyper 

(regnskog, sletter, ørken) og forklare hvordan 

mennesket har tilpasset seg disse. 

 

Innhente og systematisere data om vær, skyer, 

temperatur og nedbør og kunne presentere dette. 

 

 

Lage egne kart av ulike typer, bruke målestokk 

og symboler. 

 

Gjennomføre eksperimenter med magnetisme og 

elektrisitet 

 

Planlegge og presentere reiser til Europa og 

andre verdensdeler ved bruk av digitale verktøy. 

Planlegge, bygge og teste mekaniske leker – 

beskrive prinsipper for mekaniske overføringer 

 

 Planlegge, bygge og teste enkle produkter som 

bruker elektrisk energi 

 

 Gjøre rede for bevegelse overført til vind og 

vann gjennom tidene. 

 

   

   

 


