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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj–juni 2020 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse Hf-e 

Fag og niveau Geografi C 

Lærer(e) Morten Sigby-Clausen 

Hold 19gec80 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Bruger vi for meget vand? 

Titel 2 Er mandler fra Californien bæredygtige? 

Titel 3 Jordens vilde kræfter 

Titel 4 Livet i en urbaniseret verden 

Titel 5 Skal vi alle sammen cykle? 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Bruger vi for meget vand? 

Indhold Hvor får vi vores drikkevand fra? Er vores vandforbrug bæredygtigt? - og hvordan 
påvirker forbrug og forurening drikkevandsressourcerne? 
Vandets kredsløb, grundvand, vandforbrug, bæredygtighed, forurening, sundheds- 
og miljøproblematikker, istidslandskab og jordbundstyper. 
 
Kernestof (45 sider): 

• Bæredygtighed 

• Vækst 

• Begrebet bæredygtighed 

• Økologiske fodspor 

• Istidslandskaber 

• Danmark isdaekket 

• Grundvandsforurening i DK  

• Kampen om vandet  

• Globale vandresurser under pres  

• Vandkonflikter  

• Introduktion  

• Vandkonflikter i Californien  

• Californiens naturgivne forhold  

• Vandforbrug  

• Sanden, Elsebeth m.fl.: Alverdens Geografi, 1. udg., Geografiforlaget 2011: 
s. 65-81 + s. 142-147 

• Kompendie: Det danske landskab (8 s.) 
 
Supplerende stof: 

• Introduktion til geografi (lærerfremstillede noter og opgaver) 

• PDF: Grundlæggende om grundvand. Geoviden nr. 2 Juni 2019 s. 4-5. 
• PDF: Geologiske lag leder grundvandet på vej. Geoviden nr. 2 Juni 2019 s. 9-11 

• Film: Vandet som resurse – Introduktion til vandets kredsløb. 

• Film: Forureningens historie 4 – Vandet er giftigt, DR 2003 
 
Øvelser: 

• Vandvilkår i Danmark (atlasøvelse) 

• Sigteanalyse (eksperiment) 

• Hvor siver vandet hurtigst ned? (eksperiment) 

Omfang 

 

24 lektioner af 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

• udføre simple former for geofagligt eksperimentelt arbejde, herunder feltar-

bejde og dataindsamling 

• behandle og anvende geofaglige data og resultater 

• forstå forskellen mellem en teoretisk model og den observerede virkelighed 

• sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global 

sammenhæng og forstå globale processers lokale konsekvenser 

• udtrykke sig både mundtligt og skriftligt om geofaglige emner med fagbegreber 

og fagets repræsentationsformer 

https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/baeredygtighed
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/baeredygtighed/kapitler/vaekst
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/baeredygtighed/kapitler/begrebet_baeredygtighed
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/baeredygtighed/kapitler/oekologiske_fodspor
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/jordens_og_landskabernes_processer/geomorfologi/kapitler/glacialmorfologi_og_istidslandskaber
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/jordens_og_landskabernes_processer/geomorfologi/kapitler/danmark_isdaekket
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/kampen_om_vandet/danmarks_vand/kapitler/kilder_til_forurening_af_danmarks_grundvand_og_tiltag_til_dets_beskyttelse
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/kampen_om_vandet
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/kampen_om_vandet/globale_vandresurser_under_pres/kapitler/globale_vandresurser_under_pres
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/vandmiljoeplaner/kapitler/vandkonflikter
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/kampen_om_vandet/vandkonflikter_i_californien
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/kampen_om_vandet/vandkonflikter_i_californien/kapitler/vandkonflikter_i_californien
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/kampen_om_vandet/vandkonflikter_i_californien/kapitler/californiens_naturgivne_forhold
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/kampen_om_vandet/vandkonflikter_i_californien/kapitler/vandforbrug
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• anvende geofaglig viden til mulige løsninger og til stillingtagen i relation til na-

turvidenskabernes og teknologiens rolle i den aktuelle samfundsudvikling. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, eksperimentelt arbejde. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 

 

Er mandler fra Californien bæredygtige? 

Indhold Hvorfor produceres 85% af verdens mandler i Californien? – og er produktionen bære-
dygtig? 
Bæredygtighed, mekanisering og automatisering, årstidsvariationer, lufttryk, det globale 
vindsystem, nedbørsdannelse, klimazoner, strålingsbalancen, drivhuseffekten, konse-
kvenser af klimaændringer. 
 
Kernestof (35 sider): 

• Sanden, Elsebeth m.fl.: Alverdens Geografi, 1. udg., Geografiforlaget 2011: s. 29-39, 
54-59 og 109-111. 

• Klima og plantebælter 

• Klimasystemer og klimazoner 
 
Supplerende stof: 

• Begrebet bæredygtighed 

• Mål for bæredygtighed 

• Stigningsregn 

• PDF: Global opvarmning. Informationscenter for miljø og sundhed, 2007. 

• PDF: Oversigt – Klimazoner og plantebælter (lærerfremstillet pdf) 
 
Videoer og animationer: 

• Mekanisering af landbruget 

• http://geography.uoregon.edu/envchange/clim_animati-
ons/flash/netrad.html  

• http://www.duda.dk/video/klima/vinden/vinden.html 

• https://www.youtube.com/watch?v=mcPs_OdQOYU 
• https://www.youtube.com/watch?v=huKYKykjcm0 
• https://www.youtube.com/watch?v=lrPS2HiYVp8 
• https://www.youtube.com/watch?v=UuGrBhK2c7U  
 

Øvelser: 

• Konvektionskammer (eksperiment) 
• Opvarmning og afkøling af sand og vand (eksperiment) 
• Den lokale strålingsbalance (feltøvelse) 
 

Omfang 

 

20 lektioner af 45 minutter 

Særlige fo-

kuspunkter 

• observere, beskrive og strukturere geofaglige rumlige mønstre, data og resultater 

• udføre simple former for geofagligt eksperimentelt arbejde, herunder feltarbejde og 

dataindsamling 

• behandle og anvende geofaglige data og resultater 

• opstille enkle problemformuleringer ud fra en geofaglig tilgang 

• analysere geofaglige problemstillinger ved anvendelse af fagsprog og hensigtsmæs-

sige faglige analyseværktøjer herunder enkle matematiske modeller 

• sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global sam-

menhæng og forstå globale processers lokale konsekvenser 

https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/klima_og_plantebaelter
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/klima_og_plantebaelter/kapitler/klimasystemer-og-klimazoner
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/baeredygtighed/kapitler/begrebet_baeredygtighed
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/baeredygtighed/kapitler/maal_for_baeredygtighed
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/nedboer_fugtighed_skyer_og_fronter/kapitler/skyer
https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/klip/mekanisering-af-landbruget
http://geography.uoregon.edu/envchange/clim_animations/flash/netrad.html
http://geography.uoregon.edu/envchange/clim_animations/flash/netrad.html
http://www.duda.dk/video/klima/vinden/vinden.html
https://www.youtube.com/watch?v=mcPs_OdQOYU
https://www.youtube.com/watch?v=huKYKykjcm0
https://www.youtube.com/watch?v=lrPS2HiYVp8
https://www.youtube.com/watch?v=UuGrBhK2c7U
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• udtrykke sig både mundtligt og skriftligt om geofaglige emner med fagbegreber og 

fagets repræsentationsformer 

• anvende geofaglig viden til mulige løsninger og til stillingtagen i relation til naturvi-

denskabernes og teknologiens rolle i den aktuelle samfundsudvikling. 

 

Væsentlig-

ste arbejds-

former 

Klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde, fremlæggelser, eksperimentelt 

arbejde, feltarbejde. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

 
  

Titel 3 

 

Jordens vilde kræfter (virtuel nødundervisning) 

Indhold Hvordan påvirker de voldsomme kræfter i Jordens indre livet for mennesker rundt 

om i verden? 

Jordklodens opbygning, kontinentaldrift, pladetektonik, jordskælv, vulkaner, kulstof-

kredsløbet, tsunamier, ilande og ulande, naturgrundlag/naturbetingede ressourcer. 
 
Kernestof (25 sider): 

• Alverdens Geografi side 195-217. 

• Dybgrave (lærerfremstillet PDF). 

• Hvad er et uland? (lærerfremstillet PDF). 

• Bæredygtighed 
 
Supplerende stof: 

• Film: Deadliest earthquakes, DR2 2012. 

• Hvorfor bor vi så tæt på vulkanerne? 

• Forskellige artikler og links om naturbetingede ressourcer i Island og Andesbjer-
gene. 

• http://webgeology.alfaweb.no/webgeology_files/danmark/vulkaner.html 

• http://webgeology.alfaweb.no/webgeology_files/danmark/jordskaelv.html 

• http://webgeology.alfaweb.no/webgeology_files/danmark/pladetektonik.html 
 
Øvelser: 

• Øvelse – Pladegrænser (Google Earth-øvelse) 

• Øvelse – Jordskælv (Google Earth-øvelse) 
 

Omfang 

 

18 lektioner af 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

• observere, beskrive, strukturere og klassificere geofaglige rumlige mønstre, data 

og resultater 

• udføre simple former for geofagligt eksperimentelt arbejde, herunder feltarbejde 

og dataindsamling 

• behandle og anvende geofaglige data og resultater 

• analysere geofaglige problemstillinger ved anvendelse af fagsprog og hensigts-

mæssige faglige analyseværktøjer herunder enkle matematiske modeller 

• sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global 

sammenhæng og forstå globale processers lokale konsekvenser 

• udtrykke sig både mundtligt og skriftligt om geofaglige emner med fagbegreber 

og fagets repræsentationsformer 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Virtuel nødundervisning: Informationssøgning, individuel opgaveløsning, videopræ-

sentationer mv. 
 

https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/baeredygtighed
https://vulkaneksperten.dk/hvorfor-bor-vi-sa-taet-pa-vulkanerne/
http://webgeology.alfaweb.no/webgeology_files/danmark/vulkaner.html
http://webgeology.alfaweb.no/webgeology_files/danmark/jordskaelv.html
http://webgeology.alfaweb.no/webgeology_files/danmark/pladetektonik.html
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 4 

 

Livet i en urbaniseret verden (virtuel nødundervisning) 

Indhold Vi bliver flere og flere mennesker på Jorden, men samtidig flytter flere og flere 
mennesker fra landområder til byer – Hvorfor er det sådan og hvordan løser vi 
de udfordringer, som det kan medføre? 
Den demografiske transitionsmodel, befolkningspolitik, befolkningspyramider, 
Fourastiés erhvervstransitionsmodel, erhvervsinddeling, erhvervsudvikling, mi-
gration, byudvikling, bymodeller, byklima og bæredygtghed. 
 
Kernestof (47 sider): 

• Alverdens Geografi, side 83-92 og 100-111. 

• Naturgeografi - vores verden, Jimmy Mangelsen m.fl..1. udgave, GO forlag, 
2017, side 94-97. 

• Vandringer (migration) 
• Ændrede levemåder 

• Bybegrebet 
• Den historiske byudvikling 
• Urbane modeller 

 
 
Supplerende stof: 

• Film: Urban future. Mexico City - En by uden grænser. DR Kultur. 2016. 
• Film: Kinas megastore byer. DR Kultur. 2018. 
• Film: TED-talk med Hans Rosling 

• Global befolkningstilvækst 
• Hvad er et uland? (lærerfremstillet dokument) 
• Introduktion (Lagos) 

• Lagos 

• Historie og geografi 

• Introduktion (New York) 

• Om New York 

• Introduktion (Mexico City) 

• Mexico City 

• Historie og geografi 

• Byudvikling 

• Demografiske forhold 

• Transport 

• Luftforurening 

• Grønne tage 
 
Øvelser: 
Befolkning i USA og Nigeria (dataindsamlingsøvelse) 
Erhvervsudvikling i USA og Nigeria (dataindsamlingsøvelse) 
Afleveringsopgave – Mexico City (dataindsamlingsøvelse) 
 

Omfang 20 lektioner af 45 minutter 

https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/arkiv/befolkning_og_demografisk_transition/kapitler/vandringer
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/urbanisering/kapitler/aendrede-levemaader
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/urbanisering/kapitler/bybegrebet
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/urbanisering/kapitler/den_historiske_byudvikling
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/urbanisering/kapitler/urbane_modeller
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=Serietitel:Fremtidens%20storby&orderby=title&SearchID=bb0e6437-96d6-475b-8d55-50d151442f0b&index=3
https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Kinas%20megastore%20byer&orderby=title&SearchID=06b18c1c-8f8d-4ed2-b2ad-ea808251ceed&index=1
https://www.ted.com/talks/hans_rosling_on_global_population_growth?language=da
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/befolkning_og_demografisk_transition_2019/kapitler/global-befolkningstilvaekst
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/megabyer/lagos
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/megabyer/lagos/kapitler/lagos
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/megabyer/lagos/kapitler/historie_og_geografi
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/megabyer/new_york
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/megabyer/new_york/kapitler/om-new-york
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/megabyer/mexico_city
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/megabyer/mexico_city/kapitler/mexico_city
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/megabyer/mexico_city/kapitler/historie_og_geografi
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/megabyer/mexico_city/kapitler/byudvikling
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/megabyer/mexico_city/kapitler/demografiske_forhold
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/megabyer/mexico_city/kapitler/transport
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/megabyer/mexico_city/kapitler/luftforurening
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/megabyer/mexico_city/kapitler/groenne_tage
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 5 

 

Skal vi alle sammen cykle? (virtuel nødundervisning) 

Indhold Vores samfunds energiforsyning bygger på fossile brændsler – hvilke problemer ska-
ber det og hvordan kan man løse dem? 
Energistrømme, energiforbrug, oliedannelse og produktion, ressourcer, reserver, bæ-
redygtighed, drivhuseffekten, konsekvenser af afbrænding af fossile brændsler, ved-
varende/fossilfri energi. 
 
Kernestof (19 sider): 
Alverdens Geografi side 223-241. 

 

Supplerende stof: 

PDF: ”Den daglige energi – DK” (Note om danskernes daglige energiforbrug). 
Peter Frykman. GEUS. 
Video om oliedannelse: https://www.youtube.com/watch?v=IKzPTAc9gno 
Video om olie og kul: http://www.duda.dk/video/klima/kul-olie/kul-olie.html 
 
Øvelser: 

Oliens migration (Virtuelt eksperiment) 

Grønlandspumpen (Virtuelt eksperiment) 

Omfang 

 

10 lektioner af 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

• observere, beskrive, strukturere og klassificere geofaglige rumlige mønstre, data 

og resultater 

• udføre simple former for geofagligt eksperimentelt arbejde, herunder feltarbejde 

og dataindsamling 

• behandle og anvende geofaglige data og resultater 

• opstille enkle problemformuleringer ud fra en geofaglig tilgang 

• forstå forskellen mellem en teoretisk model og den observerede virkelighed 

 

Særlige fokus-

punkter 

• behandle og anvende geofaglige data og resultater 

• opstille enkle problemformuleringer ud fra en geofaglig tilgang 

• forstå forskellen mellem en teoretisk model og den observerede virkelighed 

• identificere, udvælge og behandle geofaglige variable faktorer 

• analysere geofaglige problemstillinger ved anvendelse af fagsprog og hensigts-

mæssige faglige analyseværktøjer herunder enkle matematiske modeller 

• sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global 

sammenhæng og forstå globale processers lokale konsekvenser 

• udtrykke sig både mundtligt og skriftligt om geofaglige emner med fagbegreber 

og fagets repræsentationsformer 

• anvende geofaglig viden til mulige løsninger og til stillingtagen i relation til natur-

videnskabernes og teknologiens rolle i den aktuelle samfundsudvikling. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Virtuel nødundervisning: Informationssøgning, individuel opgaveløsning, videopræ-

sentationer mv. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IKzPTAc9gno
http://www.duda.dk/video/klima/kul-olie/kul-olie.html
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• analysere geofaglige problemstillinger ved anvendelse af fagsprog og hensigts-

mæssige faglige analyseværktøjer herunder enkle matematiske modeller 

• sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global 

sammenhæng og forstå globale processers lokale konsekvenser 

• udtrykke sig både mundtligt og skriftligt om geofaglige emner med fagbegreber 

og fagets repræsentationsformer 

• anvende geofaglig viden til mulige løsninger og til stillingtagen i relation til natur-

videnskabernes og teknologiens rolle i den aktuelle samfundsudvikling. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Virtuel nødundervisning: Informationssøgning, individuel opgaveløsning, videopræ-

sentationer mv. 
 

 

De resterende lektioner er brugt på løbende opsamling, repetition, prøveeksamen mv. 


