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Undervisningsbeskrivelse  

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

Maj-juni 19 

Institution VUC Vest, Esbjerg afdeling 

Uddannelse Hf-enkeltfag 

Fag og niveau Geografi C 

Lærer(e) Lotte Knudsen 

Hold 18GEOC11E18 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Klima  

Titel 2 Vand  

Titel 3 Jordens indre kræfter 

Titel 4 Energi 

Titel 5 Befolkning, bæredygtighed og erhverv 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Klima 

Indhold Kernestoffet i Geografi C findes på Gyldendals Naturgeografiportal: 

http://naturgeografi.gyldendal.dk.   

 

Kernestof: 

Naturgeografiportalen → Kernestof → i hovedkapitlet ”Klima og vejrs betydning for 

menneskets levevilkår”, læs følgende kapitler og afsnit: 

 

 Atmosfæren (læs kun afsnittene: Indledning; Om atmosfæren; Atmosfærens 

opbygning) 

 Energibalance (alle afsnit dvs.: Strålingsbalance; Breddegradernes betydning; 

Skyernes bidrag; Jordens albedo; Den termohaline cirkulation) 

 Drivhuseffekten (alle afsnit, dvs.: Udviklingen i global temperatur; Drivhuset 

omkring Jorden).  

 Klima- og plantebælter (alle afsnit, dvs.: Klima- og plantebælter; Klimasy-

stemer og klimazoner) 

Naturgeografiportalen → Kernestof → i hovedkapitlet ”Jordens og landskabernes 

processer”, læs følgende kapitler og afsnit: 

 

 Kulstof (alle afsnit, dvs.: Indledning; kulstofkredsløbet) 

Supplerende materiale: 

 

I bogen ”Alverdens geografi” af Sanden et al, 2005, er følgende afsnit læst: 

 

 Vejr og klima og temperatur: Side 29-33 (”til og med afsnittet ”Solen, landet 

og vandet”)  

 Afledte konsekvenser af global opvarmning: Side 59-61  

 Klimamodeller, Fremtiden, Klimatiske ekstremer, Feedbackprocesser, Ind-

satser: Side 61-63 

 Klimapolitik: Side 7-10 (til og med afsnittet ” Miljøet til debat”) 

Eksperimentelt arbejde, feltarbejde og/eller andet empiribaseret arbejde 
 

 Drivhuseffekt og varmekapacitet 

 Strålingsbalance og albedo 

 Den termohaline strøm (Grønlandspumpen) 

 

Omfang Anvendt uddannelsestid: 7 moduler af 3 x 45 min 

http://naturgeografi.gyldendal.dk/


 

Side 3 af 9 

 

Særlige fokuspunk-

ter 

1. Modelleringskompetencen omfatter de to meget væsentlige modeller - strå-
lingsbalancen og kulstofkredsløbet 

2. Empirikompetencen omfatter forskellige kort, tabeller og diagrammer. Her 
introduceres figuranalysen som redskab samt eksperimentelle øvelser.  

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejdsform, virtuelle demonstrationer, 

informationssøgning IT, rapportskrivning, eksperimentelt arbejde. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 2 

 

Vand  

Indhold Kernestof:  

Naturgeografiportalen → Kernestof → i hovedkapitlet ”Klima og vejrs betydning for 

menneskets levevilkår”, læs følgende kapitler og afsnit: 

 Nedbør, fugtighed, skyer og fronter (læs kun afsnittene: Indledning; Fugtighed; 

Skyer; Nedbør) 

 Vand i bevægelse (alle afsnit, dvs.: Indledning; Vandets kredsløb). 

 Vandbalance (alle afsnit, dvs.: Indledningen; Vandbalanceligningen; Vandbalan-
celigningens faktorer; Overfladisk afstrømning og underjordisk afstrømning; 
Jordvand og grundvand)  

 Vandforbrug (alle afsnit, dvs.: Indledning, Vandforbrug og vandstress; Vandfor-
urening)   

 Vandmiljøplaner (alle afsnit, dvs.: Indledning; Vandmiljøplaner: Mål og midler; 

Vandkonflikter) 

Eksperimentelt arbejde, feltarbejde og/eller andet empiribaseret arbejde 

 Måling af dagens vejr 

 Dannelse af regndråber.  

 Vandinfiltration (permeabilitet i forskellige jordtyper) 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 6 moduler af 3 x 45 min 

Særlige fokus-

punkter 

1. Hvordan fungerer vandets kredsløb? 

2. Hvor ligger grundvandet i Danmark? 

3. Hvad er grundvandets naturlige kemi? 

4. Hvordan griber mennesket ind i vandets kredsløb? 

5. Hvilke problemer er der forbundet med den globale vandresurse? 

6. I dette forløb skal I bruge modelkompetencen (vandet kredsløb og vandbalance-
ligning) og perspektiveringskompetencen. Sidstnævnte fordi den måde vi pro-
ducerer på har stor betydning for den måde vi griber ind i vandets kredsløb på. 
Hvilket betyder, at det er et område som er omfattet af regulerende lovgivning 
og politiske holdninger.  

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejdsform, virtuelle demonstrationer, 

informationssøgning IT, eksperimentelt arbejde. 

 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 3 

 

Jordens indre kræfter 

Indhold Kernestof:  

Naturgeografiportalen → Kernestof → i hovedkapitlet "Jordens og landskabernes 
dannelse" skal du læse følgende kapitler og afsnit: 

 Jordens dannelse (alle afsnit, dvs.: Indledning; Big Bang; Livets opståen; Jor-
dens opbygning) 

 Den pladetektoniske model (læs kun afsnittene: "Den pladetektoniske model i 
dag"; "Pladerandene" og "Bjergkædedannelse)  

 Den geologiske cyklus: (alle afsnit, dvs.: Indledning; Grundstoffer, mineraler 
og bjergarter). 

 Jordskælv og tsunamier (alle afsnit dvs.: Indledning; Hvad er et jordskælv?; 
Jordskælvsstyrke; Tsunami)   

 Vulkaner (alle afsnit, dvs.: Vulkanisme; Forskellige vulkantyper). 

Supplerende materiale: 

 Artikel fra Videnskab.dk om Tsunamier og mangrover: 

https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/mangrover-skal-daempe-

tsunamier 

Eksperimentelt arbejde, feltarbejde og/eller andet empiribaseret arbejde: 

 Bestemmelse af bjergarter densitet og deres betydning i pladetektonikken.  

 Tsunami øvelse 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 6 moduler af 3 x 45 min 

Særlige fokus-

punkter 

1. I Tema 3 kommer du især til at arbejde med modelleringskompetencen. 

2. I arbejdet med modelleringskompetencen skal du bruge den pladetektoniske 

model. 

3. I arbejdet med repræsentationskompetencen kommer du i forbindelse med 

arbejdet med afleveringsopgaven til at træne dig i, at bruge fagudtryk, model-

ler og naturvidenskabelig empiri til at præsentere et emne. 

4. Kernestoffet der behandles er placeret inden for energistrømme og kredsløb. 

Pladetektonik repræsenterer nemlig et kredsløb, da processerne både fører til 

dannelsen af nyt materiale men også til nedbrydning af det. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, virtuelle demonstrationer, informationssøgning IT, 

journalskrivning, eksperimentelt arbejde. 

Retur til forside 

https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/mangrover-skal-daempe-tsunamier
https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/mangrover-skal-daempe-tsunamier
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 4 

 

Energi 

Indhold Kernestof: 

Naturgeografiportalen → Kernestof → i hovedkapitlet ”Innovation, bæredygtighed og 
resurseforvaltning” skal du læse følgende kapitler og afsnit: 

 Energi (alle afsnit, dvs.: Indledning; Begrebet ”energi; De forskellige energifor-

mer; Energistrømme; Udvikling i det globale energiforbrug) 

 Fossile brændstoffer (alle afsnit, dvs.: Indledning; Olie og naturgas; Dannelse af 
olie og naturgas; Olien i Nordsøen; Verdens olieproduktion; Skifergas; Tjæregas) 

 Atomkraft (alle afsnit dvs.: Indledning og Atomkræftværker) 

 Vedvarende energi (Afsnittene: Indledning; Forbrug af vedvarende energi; Sol-
energi; Bioenergier; Vindenergi; Vandkraft; Geotermisk energi).   

Naturgeografiportalen → Kernestof → i hovedkapitlet ”Klima og vejrs betydning for 

menneskets levevilkår”, læs følgende kapitel og afsnit: 

 Atmosfærisk cirkulation (alle afsnit, dvs.:  Lufttryk; Lufttrykkets variation; Ter-
miske tryk; Cirkulationsmodellen). 

Supplerende materiale: 

 Uddrag af bogen Bliver Verden bedre? (side 81-94): 
https://www.verdensmaalene.dk 

 Artiklen (se øvelser): 

http://nyheder.tv2.dk/udland/2016-02-09-verdens-stoerste-
solvarmekraftvaerk-aabnet-i-sahara 

Eksperimentelt arbejde, feltarbejde og/eller andet empiribaseret arbejde: 

 Olie-migrationsforsøg 

 Verdensmål og vedvarende energi (se supplerende materiale).  

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 6 moduler af 3 x 45 min 

Særlige fokus-

punkter 

 
1. I tema 4 har du efterhånden lært så meget geografi, at der kan lægges vægt på 

både modelleringskompetencen, repræsentationskompetence og empirikom-
petencen og perspektiveringskompetencen. 

2. Perspektiveringskompetencen er oplagt at arbejde med her, da teknologiens 
udvikling inden for energiområdet har stor betydning i debatten omkring kli-
maændringer. Globale vejr-systemer er inddraget for, at perspektivere dette til 
placeringen af vedvarende energi.  
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejdsform, virtuelle demonstrationer, 

informationssøgning IT, rapportskrivning, eksperimentelt arbejde. 

 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 5 

 

Befolkning, bæredygtighed og erhverv. 

Indhold  

Kernestof: 

Naturgeografiportalen → Kernestof → i hovedkapitlet ”Innovation, bæredygtighed og 
resurseforvaltning” skal du læse følgende kapitler og afsnit: 

 Bæredygtighed (alle afsnit dvs.: Indledning, Vækst; Begrebet bæredygtighed; 
Mål for bæredygtighed; Økologisk fodspor; FN og bæredygtighed).   

 Befolkning og demografisk transition (alle afsnit dvs.: Indledning; Befolkning og 
levevilkår; Hvorfor interesserer vi os for befolkningsudvikling; Vandringer (mi-
grationer); Den demografiske transition; Den demografiske transition i ulande-
ne; Befolkningspyramider; Fertilitet; Befolkningens aldersfordeling; Befolk-
ningspolitik).  

 Urbanisering (læs kun afsnittene: Ændrede levemåder, Bybegrebet, De globale 

storbyer) 

 Erhvervsudvikling og hovederhverv (Alle afsnit dvs.: Indledningen; Erhvervs-

inddeling; Lokalisering).  

   

Supplerende materiale: 

 Påvirkninger og gode historier (gruppearbejde hvor en af nedenstående 8 tek-

ster og selvvalgt materiale er brugt til udarbejdelse af en poster). 

1. Ozonlaget: side 10 nederst - s 12 i Alverdens Geografi 

2. Regnskov: S 13 - 14 i Alverdens geografi 

3. Amazones (regnskov): S 15 – S16 i Alverdens Geografi 

4. Vand og erosion: S 18-20 i Alverdens Geografi 

5. Vand og interesser i Mekong: S 20 – 21 i Alverdens Geografi 

6.  Adgang til rent vand: S 24 - 25 i Alverdens Geografi 

7. Affald/plastic: Naturgeografiportalen→ "Problemstillinger" → "En verden 

af plastik" (Indledning og film) + i "Verdens affaldsproduktion" indtil "Sammen-

sætning af affald"  

8. Næringsstoffer i vandmiljøet: Se Sharepoint: 

Tekst_Næringsstoffer_forurening 

Eksperimentelt arbejde, feltarbejde og/eller andet empiribaseret arbejde: 

 Økologiske aftryk  

 Udarbejdelse af befolkningspyramider og brug af andre It-værktøjer for andre 

oplysninger om befolkningsudvikling.  
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Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 9 moduler af 3 x 45 min 

Særlige fokus-

punkter 

1. I tema 5 lægges der vægt på modelleringskompetencen, empirikompetencen, 
repræsentationskompetencen og perspektiveringskompetencen. 

2. Modelleringskompetencen gør dig i stand til at bruge modeller til at vise og for-
klare udviklingsforhold. Der er tale om befolkningsligningen, demografisk transi-
tion, push and pull, fourastiés diagram og udviklingsteorier.  

3. Empirikompetencen gør dig i stand til at finde, behandle og bruge forskelligt sta-
tistisk kildemateriale til at undersøge udviklingsforhold i Verden og sammen-
hænge med bæredygtighed. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejdsform, virtuelle demonstrationer, 

informationssøgning IT, rapportskrivning, eksperimentelt arbejde. 

 

 

 

Retur til forside 

 


