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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj-juni 2018 

Institution VUC Nordsjælland Hillerød 

Uddannelse hfe 

Fag og niveau Geografi C 

Lærer(e) Sofie Vinter Juul 

Hold 3ggecel1 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Fødevareudfordringen  

Titel 2 Megabyer 

Titel 3 Den dynamiske jord 

Titel 4 Energiproblemet 

Titel 5 Klima & klimasystemer 

Titel 6 Laboratoriekursus 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Fødevareudfordringen  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

Kernestof 

”Naturgeografi – Grundbogen” af Jørgensen & Møller 2018. Systime I-bog.  

• 15.5 Fødevare og fattigdom  

• 15.6 Befolkningstal og fødevareproduktion  

  

 

”Naturgeografi – vores verden” af Mangelsen et al. 2010 

• s.260-263 om klimazoner  

• s.295 – 301  

 

”Alverdens geografi” af Sanden et al.  

• S.105 – 108  

 

Supplerende stof:  

• ”Mad til milliarder” s.7-12, 18-19, 86-90 + 101-109. 

• "Verden er fed" af Lars Henrik Aagaard Berlingske d. 4.januar 2014 

• "Madlobbyens fede tider" af Lukas, Rappeport & Jack Politiken 2.november 2011 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 

 

E-learning dvs. 1 seminar a 165 minutter samt aflevering af seminaropgave 

Ca. 40 sider 

 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Kursisten skal 

• Kende og kunne anvende begrebet bæredygtighed 

• Kende til klimazoner og plantebælter, og kunne anvende viden herom i relevan-
te sammenhænge 

• kunne analysere hydrotermfigurer 

• Kende til moderne fødevareproduktion 

• kende til fødevarekulturen og fødeindtag i forskellige verdensdele 

• kende til de jordbundsmæssige forudsætninger for landbrug i både troperne og i 
tempererede egne som Danmark.  

• Kendskab til erhvervsstruktur, og til hvordan der er forskellige strukturer for-
skellige steder i verden 

• Kende til hvordan erhvervsstrukturen har betydning for fødevarebehov og evt. 
livstilssygdomme. 

• Kende til hvordan erhvervsudviklingen og den grønne revolution har indflydel-
se på udbredelse af fedme (målt i BMI) forskellige steder i verden. 

• Kende til fødevareindustrien og den rolle som den spiller i forhold til fedme og 

https://ng.systime.dk/
https://ng.systime.dk/?id=p433
https://ng.systime.dk/?id=p455
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livstilssygdomme 

• kunne diskutere i hvor høj grad nutidig fødevareproduktion er en bæredygtig 
udvikling. 

Øvelser lavet i modulet:  

• Erhvervsudvikling, BMI og madforbrug 

• Hydrotermfigur læsning 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

Hovedsageligt skriftligt hjemme arbejde, men også 165 minutters klasseundervisning. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 

 

Megabyer 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

Kernestof:  

”Naturgeografi – Grundbogen” af Jørgensen & Møller 2018 . Systime 1-bog 

• 15.3 befolkningsanalyser  

 

"Geografi håndbogen" af Torben Andersen et al. 2006 fra Systime 

• S.355 – 360 ”Verdens byer” + ”Byens organisme”  

 

Supplerende materiale:  

 

• "Tre megabyer skal sikre rent vand til Dhakas millioner" Ingeniøren 2009  

• ”Megabyer – mega udfordringer” Mellemfolkeligt samvirke d.17.dec 2014 

• Census.gov international database senest besøgt d. 12/4 2018 

• HDI fra globalis  

• Luminocity3d.com analyse Higest absolute Growth 2015-2030 

• Sanitære forhold globalis 

• Slum globalis 

• WHO data om fødsels og dødsrate 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

 

E-learning dvs. 1 seminar a 165 minutter samt aflevering af seminaropgave 

20 sider  

 

 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Kursisten skal kunne:  

• redegøre for byers udvikling og geografiske placering 

• kende til hvordan i-landenes byer har udviklet sig anderledes end U-landenes. 
Og kende til årsagerne bag byernes udvikling. 

• anvende og redegøre for HDI 

• anvende og redegøre for begrebet slum, samt kunne diskutere problemer knyt-
tet til slum.  

• redegør for begrebet megabyer, og de problemstillinger der er knyttet til disse. 

• redegøre for begrebet byens stofskifte og kunne analysere sig frem til om en by 
har et lineært eller cirkulært stofskifte 

• Knytte begrebet bæredygtighed til byernes stofskifte 

• den demografiske transitionsmodel, dens faser og årsagen til faseskift. Herunder 
begreberne fødselsrate og dødsrate, og kunne knytte disse til byvækst. 

 

https://ng.systime.dk/
https://ng.systime.dk/?id=p411
https://drive.google.com/open?id=0B0p9vzabpapVWWxHXzRXVG1XNzg
https://ing.dk/artikel/tre-megaprojekter-skal-sikre-rent-vand-til-dhakas-millioner-134204
https://www.ms.dk/megabyer
https://www.census.gov/data-tools/demo/idb/informationGateway.php
http://www.globalis.dk/Statistik/HDI-menneskelig-udvikling
http://luminocity3d.org/WorldCity/#3/
http://www.globalis.dk/Statistik/Sanitaere-forhold-byer
http://www.globalis.dk/Statistik/Slum
(http:/apps.who.int/gho/data/view.main.CBDR2040)
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Øvelser lavet i modulet:  

• Demografisk transition (inkl. læsning af befolkningspyramider) 

• Megabyernes udvikling og slum  

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Hovedsageligt skriftligt hjemme arbejde, men også 165 minutters klasseundervising. 

 

 

Retur til forside 
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Titel 3 

 

Den dynamiske jord 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

Kernestof:  

”Naturgeografi – Grundbogen” af Jørgensen & Møller 2018. Systime I-bog  

• 3.1. Introduktion til geologi  

• 3.3. Årsagen til pladebevægelse  

• 3.4 Pladetektonik minus X-tra: Wilsons cyklus  

• 3.5 Vulkanisme minus magmaens sejhed  

• 3.6 Jordskælv  

Supplerende materiale:  

• Geus e-learningsmateriale om den dynamiske jord 

• ”Top 10 verdens vildeste vulkaner” Politiken Daugaard d. 26.maj 2011 

• ”Året uden sommer?” klimadebat.dk af Sebastian Mernild 5.maj 2010 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

 

E-learning dvs. 1 seminar a 165 minutter samt aflevering af seminaropgave 

Ca. 40 sider 

 

 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

• Kende til og kunne forklare betydningen af vulkaner for menneskets liv på jor-
den. Både i forhold til luften, men også jordbundsmæssigt.  

• Kende til jordens opbygning i forskellige lag så som kerne, kappe og skorpe, 
men også lithosfære samt asthenosfære. Oceanbund og kontinentalbund. 

• kende til konvektionsstrømme og vide hvordan de påvirker den pladetektoniske 
aktivitet.  

• Kende til teorien om pladetektonik, de forskellige typer af pladegrænser og de 
landskabsformer, der dannes i forbindelse med pladegrænserne.  

• Kende til udbredelsen af vulkaner og risiko for jordskælv i sammenhæng med 
pladetektonisk aktivitet. 

• Kunne redegøre for forskellige typer af vulkaner samt dannelsen af vulkaner 
ved pladegrænser og som følge af hotspots.  

• Kunne redegøre for opbygningen af en vulkan, bestemmelsen af udbruddets 
styrke, og den klimatiske påvirkning. 

• Kunne redegøre for fænomenet jordskælv, herunder hypocenter, epicenter, 
jordskælvsbølger og farligheden af jordskælv.  

• Kunne bestemme et epicenter ud fra en analyse af jordskælvsbølger.  

 

Øvelser lavet i modulet:  

 

• Vulkaner og pladegrænser 

https://ng.systime.dk/
https://ng.systime.dk/?id=p414&L=0
https://ng.systime.dk/?id=p415&L=0
https://ng.systime.dk/?id=p416&L=0
https://ng.systime.dk/?id=p417&L=0
https://ng.systime.dk/?id=p418&L=0
http://extra.geus.info/njs/index.html
https://politiken.dk/rejser/nyheder/art5432189/Top-10-Verdens-vildeste-vulkaner
http://www.klimadebat.dk/aaret-uden-sommer-mernilds-klumme-maj-2010-r154.php
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• Find et jordskælvs epicenter 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Hovedsageligt skriftligt hjemme arbejde, men også 165 minutters klasseundervisning. 
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Titel 4 

 

Energiproblemet 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

Kernestof:  

”Naturgeografi – Grundbogen” af Jørgensen & Møller 2018  

• 9.5.Energi- og strålingsbalancen  

• 10.1 Introduktion til klima 

• 10.4 Drivhuseffekten  

• 10.5 Feedback-mekanisme  

• 10.6 Milankovitch teorien og istider  

• 10.7 Klimamodellering  

• 10.9 Klimaobservationer  

• 10.10 Fremtidige klimaændringer  

• 11.1 Indledning til energi  

• 11.2 Energiforbrug og energiproduktion  

• 11.8 Kulstofkredsløbet  

• 11.10 Vedvarende energi  

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

 

E-learning dvs. 1 seminar a 165 minutter samt aflevering af seminaropgave 

Ca. 40 sider 

 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Kursisten skal kunne:  

• Drivhuseffekten i en sådan detaljerings grad at du kan placere kort- og langbøl-
get ind - og udstråling.  

• Kender til drivhusgasserne, deres varmeeffekt og forekomst. Kender til drivhus-
gassernes udledningskilder. 

• Kende til klimaforandringer, og forskellige bud på årsager ,konsekvenser og 
løsninger (vedvarende energi). Herunder menneskets udledning af drivhusgasser 
samt Milankovitch teorien.  

• Kender feedbackmekanismer og kan sætte disse i relation til 
dels Grønlandspumpen og kulstofkredsløbet.  

• Kende til og kan forklare albedoeffekten. Ved hvordan den er i spil som 
en feedbackmekanisme 

• Forstå kulstofkredsløbet i overordnede udvekslingsmekanismer. Kan komme 
med konkrete eksempler på udveksling mellem de fire sfære hydrosfæ-
ren, lithosfæren, atmosfæren og biosfæren 

 

 

Øvelser lavet i modulet:  

• Albedoeffekten: en feedbackmekanisme 

 

 

Væsentligste Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

https://ng.systime.dk/
https://ng.systime.dk/?id=p190
https://ng.systime.dk/?id=p422&L=0
https://ng.systime.dk/?id=p425&L=0
https://ng.systime.dk/?id=p426&L=0
https://ng.systime.dk/?id=p427&L=0
https://ng.systime.dk/?id=p429&L=0
https://ng.systime.dk/?id=p431
https://ng.systime.dk/?id=p444
https://ng.systime.dk/?id=p392
https://ng.systime.dk/?id=p393
https://ng.systime.dk/?id=p400
https://ng.systime.dk/?id=p402
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arbejdsformer fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Hovedsageligt skriftligt hjemme arbejde, men også 165 minutters klasseundervisning. 
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Titel 4 

 

Klima og klimasystemer 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

Kernestof:  

”Naturgeografi – Grundbogen” af Jørgensen & Møller 2018. Systime I-bog 

• Afsni 7.8 Det globale vind -og tryksystem  

• Afsnit 12.1 Introduktion til havstrømme Læs ikke afsnittet Overfladestrømme 
og vindretning  

• Afsnit 12.2.Havtemperatur og salinitet  

• Afsnit 12.3 Golfstrømmen  

Naturgeografi - vores verden s.246 - 251 om vind  

 

Supplerende materiale:  

• Artikel fra JP om Grønlandspumpen: "Golfstrømmen er Atlanterhavets pumpe" 

• "Hvor kommer vinden fra?" mini film af Energimuseet 

• Artikel fra DMI om El-Nino "El-Nino - et klimafænomen" 

• Se denne animation over normalsituationen, El-nino og La-nina i stillehavet 

• Se denne video fra DR  om El-nino fænomenet 

• Fiskeritidende: "Frygt for El-Nino i ny..." 

• Landbrug & fødevare: "Risiko for El-Nino i 2015"  

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

 

E-learning dvs. 1 seminar a 165 minutter samt aflevering af seminaropgave 

Ca. 30 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Kursisten skal:  

• Kende til dannelsen af højtryk og lavtryk 

• Gennemgå det globale vindsystem ved at placere de dominerende globale tryk-
forhold og tildels de dominerende vindretninger. Heriblandt passatvindene og 
vindene ved 60 grader nord/syd 

• Kende til corioliskraften og dennes afbøjning af vinden.   

• Vide hvordan vinden afbøjes på den nordlige og den sydlige halvkugle.  

• Kende til drivkræfterne bag havstrømmene: temperaturforskelle, salinitet og vin-
de. 

• Forklare Normalsituationen i det ækvatorielle Stillehav, El-Nino fænomenet og 
La-Nina fænomenet ved at placere atmosfæriske trykforhold, tørke og nedbør 
samt passatvinde 

• Diskutere hvilke konsekvenser en El-Nino og en La-Nina situation har for men-
nesker der leve i lande påvirket af fænomenerne. 

• Redegøre for nedsynkningsprocessen i Grønlandspumpen samt Golfstrømmens 
betydning for det danske klima  

• Analysere hvordan global opvarmning påvirker Grønlandspumpen.  

• Diskutere betydningen af påvirket Grønlandspumpe for befolkningen i Vesteu-
ropa. 

https://ng.systime.dk/
https://ng.systime.dk/?id=p341
https://ng.systime.dk/?id=p141&L=0
https://ng.systime.dk/?id=p140&L=0
https://ng.systime.dk/?id=p144&L=0
https://drive.google.com/open?id=1cXAKPtsKsE6E8TWTpOIkZJuSZGiiBqjB
http://viden.jp.dk/galathea/undervisning/temaartikler/default.asp?cid=20508
https://www.youtube.com/watch?v=KHofIaMRn4A
https://www.dmi.dk/laer-om/temaer/klima/el-nino-et-klimafaenomen/
http://esminfo.prenhall.com/science/geoanimations/animations/26_NinoNina.html
https://www.dr.dk/nyheder/vejret/video-hvad-er-el-nino
http://fiskeritidende.dk/frygt-for-el-nino-i-ny-fiskesaeson-i-2016-i-peru/
http://lf.dk/aktuelt/nyheder/2015/maj/risiko-for-el-nino-i-2015#.WmHKeajibIU
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• Analysere kort og andre figurer ved først at gennemgå opbygningen, for herefter 
at lave en analyse, hvor kortet knyttes til en teori, model eller lignende gennem-
gået i det læste materiale.   

Øvelser lavet i modulet:  

• El-Nino øvelse 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Hovedsageligt skriftligt hjemme arbejde, men også 165 minutters klasseundervisning. 
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Titel 5 

 

Laboratoriekursus (det geologiske kredsløb) 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 

Kernestof:  

”Naturgeografi – vores verden” af Mangelsen et al.  

• Det geologiske kredsløb + bjergarterne s. 193- 197 

• Landskabsdannelse: intro + istider s. 211 – 218, kyster s.224 – 231 samt s.232 – 

233 om overfladisk afstrømning. 

• Vandets kredsløb s. 265 – 275. 

• Kvælstofforurening s. 177-179. 

 

Supplerende stof:  

”Gilbjerg hoved” samt ”Esrum sø og Gribskov” udgivet af GEUS 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

 

Laboratoriekursus a 16 timer fordelt over 3 dage.  

 

Ca. 30 sider 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Kursisten skal kunne: 

• Gennemgå det geologiske kredsløb med eksempler på endogene og eksogene 

processer. Erosion, transport og aflejring. Herunder at vide hvordan is og vand 

kan transportere, erodere og afsætte materiale.  

• Kende til dannelsen af det danske landskab og kunne forklare hvordan det stadig 

udvikles og omformes af de drivende kræfter.  

• Kunne knytte viden fra modulet ”den dynamiske jord” om vulkaner til det geolo-

giske kredsløb.  

 

Øvelser lavet på kurset:  

• Geologisk kredsløb: magmatisk, sedimentær samt metamorfe sten 

• Ledeblokke 

• Salinitet 

• Klintekyst  

• Rundings grad 

• Grønlandspumpe 

• Albedo 

• Nitrat 

• åløbsundersøgelser 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Feltarbejde og eksperimentelt arbejde. 

http://www.geus.dk/DK/popular-geology/out_in_nature/geol_perler/Documents/Gilbjerg_Hoved.pdf
http://www.geus.dk/DK/popular-geology/out_in_nature/geol_perler/Documents/Esrum_Soe_og_Gribskov.pdf
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