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LOKAL FAGPLAN GEOGRAFI 

UNGDOMSTRINNET 

RUDOLF STEINERSKOLEN I OSLO 

 

KOMPETANSEMÅL 

Elevene skal kunne delta i samtaler om faglige fenomener innen flere av geografiens 

fagområder, og knytte geografisk kunnskap sammen med innhold fra andre fag som 

samfunnskunnskap, historie og naturfag. 

Geografifaget skal gi elevene en forståelse av jorden vi bor på, dens skapelse og utvikling 

frem til vår tid. 

Gjennom innsikt i de store sammenhenger i naturrikene skal det legges et grunnlag for å 

forholde seg til de store økologiske problemer vi i dag står overfor. 

 

FAGLIG INNHOLD 

8. klasse 

3 uker i hovedfag 

Formålet med undervisningen er at elevene skal kunne 

• Vurdere avstander, både regionalt og i verdenssammenheng. 

• Forstå romlige prinsipper som breddegrader og lengdegrader. 

• Beherske målestokk. 

• Forstå ulike typer kart, som for eksempel oversiktskart, topografiske kart og tematiske 

kart. 

• Kjenne jordens kontinenter, regioner og de viktigste landene, havområder, de viktigste 

innsjøer, elver og fjellkjeder. 

• Kjenne til biologiske, etnografiske og historiske trekk ved Asia. 

 

9. klasse 

3 uker i hovedfag 

Formålet med undervisningen er at elevene skal kunne 

• Kjenne til biologiske, etnografiske og historiske trekk ved Amerika og Afrika. 
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• Ha kunnskap om betydningsfulle naturressurser og deres fordeling, utnyttelse og deres 

betydning for verdenshandelen. 

• Ha kunnskaper om matproduksjon, naturressurser, industrialisering, transport, og 

relasjonene mellom rike og fattige land i et internasjonalt perspektiv. 

• Kunne lese og forstå tematiske kart. 

 

 

10. klasse (geologi) 

3 uker i hovedfag 

Formålet med undervisningen er at elevene skal kunne 

• Ha grunnleggende kunnskaper om de viktigste formdannende elementene i jordskorpens 

oppbygging. 

• Kjenne til de viktigste nedbrytende kreftene som virker på jordens overflate, og sette det i 

sammenheng med ulike landskapsformer. 

• Ha et overblikk over de viktigste bergartsdannende mineraler, hovedtypene av bergarter 

og forstå geologiske grunnbegreper. 

• Kjenne til evolusjonen som har foregått i landskapet fra urtiden til nåtiden. 

• Vite hvordan jordsmonn dannes. 


