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Titel 1 

 

Klima, vejr og vind 

Indhold Kernestof 

Naturgeografi C, 3. udgave, s. 66-79 

Alverdens Geografi, 1. udgave, 4. oplag, s. 31-35, 39-43, 54-63 

 

Supplerende stof 

”Derfor regner det”, Illustreret Videnskab, artikel 06.08.2010 

”Tilbagekoblingsmekanismer”, https://www.dmi.dk/laer-

om/temaer/klima/menneskeskabte-klimaændringer/tilbagekoblingsmekanismer 

 

Emner 

Vejret og atmosfæren 

Nedbør – stigningsregn og konvektionsnedbør 

Vind, højtryk og lavtryk – Sø- og landbrise 

Klima og plantebælter - hydrotermfigurer 

Drivhuseffekten, kulstofkredsløbet og tilbagekoblingsmekanismer 

Klimaforandringer 

 

Øvelser og forsøg 

Nedbørsdannelse (rapport) 

Stigningsregn og føhnvinde (rapport) 

Klimabælter og hydrotermfigurer (opgave) 

 

Særlige fokus-

punkter 

Kursisten er i stand til at følge og forstå globale og lokale vejrsystemer og klima-
forandringer  
 

Kernestof 

- vejrforhold, klima, klimaændringer og vandressourcer 

- naturlige og menneskeskabte energistrømme og stofkredsløb 

 

Faglige mål og kompetencer 

- udføre simple former for geofagligt eksperimentelt arbejde 

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

global sammenhæng og forstå globale processers lokale konsekvenser 

- behandle og anvende geofaglige data og resultater 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde, individuelt arbejde, virtuel undervisning 

 

Skriftligt arbejde 

Rapport nedbørsdannelse 

Skriftlig aflevering Stigningsregn 

 

Eksperimentelt/empiribaseret arbejde 

Nedbørsdannelse (forsøg) 

Stigningsregn  

Klimabælter og placering af hydrotermfigurer 

https://www.dmi.dk/laer-om/temaer/klima/menneskeskabte-klimaændringer/tilbagekoblingsmekanismer
https://www.dmi.dk/laer-om/temaer/klima/menneskeskabte-klimaændringer/tilbagekoblingsmekanismer
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Titel 2 

 

Vand, forurening og jordbundsforhold 

Indhold Kernestof 

Alverdens Geografi, 1. udgave, 4. oplag, s. 65-80, 252-256 

21 sider 

 

Supplerende stof 

- ”Hvad handler balladen om landbrugets kvælstof om?”, Politiken, Dorte 

Saietz, 16.02.2016 

- ”Embedslæger: For meget nitrat i drikkevand kan være sundhedsfarligt”, 

DR.dk/nyheder/indland, Kristian Sloth, 07.04.2016 

- ”Vandmiljøplaner har været en succes”, Politiken, Jesper H. Andersen og 

Jacob Carstensen, 15.10.2011 

5 sider 

 

Emner 

Vandets kredsløb og vandbalanceligningen 

Nedbør – middelnedbør, nettonedbør 

Grundvand 

Forurening af grundvand, Forureningstyper (punkt-, flade-forurening) 

Nitratforurening og kvælstoffets kredsløb 

Vandforbrug og -besparelser 

Vandmiljøplaner 

Jordbundstyper i Danmark, Nedsivning: Porøsitet/Permeabilitet 

Vand som landskabsdannende element 

 

Øvelser og forsøg 

Nedsivning til grundvand (forsøg og journalskrivning) 

Landskabsdannelse på Læsø (analytisk opgave) 

 

Særlige fokus-

punkter 

Kursisten er i stand til at forstå sammenhænge mellem jordbundsforhold, grund-

vandsdannelse og forurening. Kursisten har viden om bæredygtighedsproblema-

tikker i forhold til landbrugets forurening af grundvandet. 

 

Kernestof 

- Jordens og landskabernes processer 

- naturbetingede ressourcer, produktion, teknologi og bæredygtighed 

- vejrforhold, klima, klimaændringer og vandressourcer 

 

Faglige mål og kompetencer 

- forstå forskellen mellem en teoretisk model og den observerede virke-

lighed 

- opstille enkle problemformuleringer ud fra en geofaglig tilgang 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

 

Skriftligt arbejde 

Rapport nedsivning til grundvand 

Begrebsdefinitioner og begrebsark 
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Titel 3 

 

Jordens dynamik og naturkatastrofer 

Indhold Kernestof 

Alverdens Geografi, 1. udgave, 4. oplag, s. 195-208, 211-217 

Tekst og animationer om Jordens indre: 

http://webgeology.alfaweb.no/webgeology_files/danmark/jordensindre.html 

31 sider 

 

Supplerende materiale 

- ”Klodens Kræfter – vulkanisme” 49 minutter 

- ”Jordens Historie”, www.Rundetaarn.dk/obsevatoriet, Erling Poulsen 

- ”Bølgen der rystede verden” – TV-dokumentar, DR1, 49 minutter 

6 sider 

 

Emner 

Jordens opbygning, Jorden som geologisk system 

Pladetektonik – konstruktive, destruktive og bevarende pladegrænser 

Jordskælv og jordskælvsbølger – p-, s- og overfladebølger 

Richterskala og Mercalliskala 

Tsunamier 

Vulkanisme og hot spots, skjoldvulkan, keglevulkan og eksplosionsvulkan, Andesi-

tisk magma og basalt magma 

 

Øvelser og forsøg 

Bjergarters densitet 

Tolkning af seismogram 

Særlige fokus-

punkter 

Kernestof 

- Jordens og landskabernes processer 

 

Faglige mål 

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

naturvidenskabernes og teknologiens rolle i den aktuelle samfundsudvikling 

- 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 fagbegre-

ber og fagets repræsentationsformer 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Elevoplæg 

Arbejdsspørgsmål 

 

Skriftligt arbejde 

Skriftlig aflevering af Tolkning af seismogram 

Journal over densitetsforsøg 

Arbejde med it og animationer 

 

Eksperimentelt/empiribaseret arbejde 

Nedsivning til grundvandet (forsøg og rapport) 

Landhævning på Læsø (figuranalyse) 

http://webgeology.alfaweb.no/webgeology_files/danmark/jordensindre.html
http://www.rundetaarn.dk/obsevatoriet
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Eksperimentelt/empiribaseret arbejde 

Tolkning af seismogram og jordskælvsbølger 

Måling af basalt og granits densitet 

 
 

Titel 4 

 

Olie og energi 

Indhold Kernestof 

Alverdens Geografi, 1. udgave, 4. oplag, s 223-241 

18 sider 

 

Supplerende stof 

Viden Om: ”den sidste olie” film. 31 min 

2 sider 

 

Emner 

Danmarks energiforbrug -former for energi og anvendelse af energi 

Oliedannelse 

Alternativ energi -alternativ energi strategier og energi politik 

Menneskets påvirkning af Klimaet. 

 

Øvelser og forsøg 

Oliens migration 

 

Særlige fokus-

punkter 

Kursisten er i stand til at observere, beskrive og strukturere og klassificere geofag-

lige rumlige mønstre. Kursisten kan forstå kulstoffets kredsløb og forstår yderlige-

re hvordan brugen af fossile brændsler kan påvirke klimaet. 

 

Kernestof 

- naturlige og menneskeskabte energistrømme og stofkredsløb 

- naturbetingede ressourcer, produktion, teknologi og bæredygtighed 

 

Faglige mål og kompetencer 

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

bal sammenhæng og forstå globale processers lokale konsekvenser  
- på baggrund af geofaglig viden reflektere over naturvidenskabernes og 

teknologiens rolle i den aktuelle samfundsudvikling  
- udtrykke sig både mundtligt om geofaglige emner med faglig præcision  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde/individuelt arbejde 

Virtuelle arbejdsformer 

 

Skriftligt arbejde 

Journal over oliens migration 

Begrebsark og begrebsdefinitioner 
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Eksperimentelt/empiribaseret arbejde 

Forsøg med oliens migration 

Bearbejdning af data om olieforbrug i forskellige lande 

 
 

Titel 5 

 

Befolkning 

Indhold Kernestof 

Alverdens geografi side 83-103, 108-109 

24 sider 

 

Supplerende stof 

Viden om: ”Befolkningstallet falder” (film) 29 min. 

2 sider 

 

Emner 

Den demografiske transitionsmodel og verdens samlede vækst  

Befolkningspyramider 

Sygdomme og sundhedstilstande 

Malthus og befolkningsvækst 

Byudvikling i Danmark 

 

Øvelse:  

Befolkningspyramider (rapport) 

 

 

Særlige fokus-

punkter 

Kursisten er i stand til at forklare forskellige befolkningsmønstre, lokale og globale 
befolkningsudviklinger og sætte dette i relation til forbrug, bæredygtighed og klima-
ændringer. 
 
Kernestof 

- befolkningsforhold, byudvikling og erhverv i en globaliseret verden 
 
Faglige mål og kompetencer 

- observere, beskrive, strukturere og klassificere geofaglige rumlige møn-

stre, data og resultater  

- udføre simple former for geofagligt eksperimentelt arbejde,  

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

global sammenhæng og forstå globale processers lokale konsekvenser  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde, individuelt arbejde  

 

Skriftligt arbejde 

Rapport om befolkningspyramider og demografisk transition 

 

Eksperimentelt/empiribaseret arbejde 

Genkendelse og sammenhænge mellem lande og befolkningspyramider 

 


