
Eksaminationsgrundlag for e-learningskursister  
 

Termin: Vinter 18 

Institution: Vestegnen HF og VUC 

Uddannelse: HF-E  

Fag og niveau: Geografi C 

Selvstuderende: Hold-Id: 7Cge2V18 

Undervisning:  Holdet har ikke fulgt undervisning, men kursisterne har arbejdet selvstændigt ved at være 

tilknyttet Vestegnen HF og VUCs elektroniske platform ’Fronter’. Kursisterne har kunnet få respons på en 

række skriftlige modulopgaver og de har kunnet få vejledning i form af tilbud om møder og 

eksamenstræning.  

Laboratoriekursus: Kursisterne har ligeledes på tilfredsstillende vis deltaget i et 2-dages laboratoriekursus 

og fået godkendt de nødvendige rapporter.  

Eksaminator: Rikke Jørgensen rj@vucv.dk  

 

Oversigt over temaer  
Titel 1: Jordens dynamik 

Titel 2: Vejr og klima 

Titel 3: Landskaber 

Titel 4: Vand og Miljø 

Titel 5: Energi 

Titel 6: Demografi og globalisering 
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Beskrivelse af de enkelte temaer  

 

Titel 1 Jordens dynamik 

Kernestof: Karsten Duus m.fl.: Alverdens geografi: s. 195 - 217 + 272 - 280  

Geoviden 2005 nr. 4 (minus s. 8 - 12) 

Supplerende stof:  

Internetsider: Hjemmesiden fra Tromsø universitet: www.ig.uit.no/webgeology/ 

Den dynamiske jord (Hele hæftet) http://www.geus.dk/viden_om/ddj/index-dk.html 

Særlige fokuspunkter: At forstå de elementære forhold angående pladetektonikken specielt med henblik 

på at forstå fænomenerne vulkanisme og jordskælv. Gøre rede for jordens opbygning, herunder: Jordens 

magnetfelt, pladetektonik, vulkantyper, og bjergarter. Gøre rede for anvendelsen af en seismograf. 

Diskutere pladetektonik, vulkanisme og vulkaners betydning for jorden.  

 

Titel 2 Vejr og klima 
Kernestof: Karsten Duus m.fl.: ”Alverdens Geografi” siderne 29-65.  

Geoviden Klima 2006  

Supplerende materiale:  

Animation af jordens bane rundt om solen  

Geoviden Fortidens drivhuseffekt (hæfte)  

Særlige fokuspunkter: Gøre rede for atmosfærens sammensætning, og diskutere dens betydning. Gøre 

rede for vejr og klima, samt albedo. Global nedbørsfordeling, ITK, og Klimazonernes og plantebælternes 

udbredelse. Drivhuseffekten samt klimatiske konsekvenser af øget drivhuseffekt. Grønlandspumpen.  

 

Titel 3 Landskabet 

Kernestof: Naturgeografi C; Thomas Westh Nørrekjær, Pernille Ladegaard-Pedersen, Niels Vinther: 71-82 

Særlige fokuspunkter: At kunne identificere klimaændringerne både nutidige og historiske. Kunne 
genkende og redegøre for dannelsen af landskabsformer i Danmark. Kunne forklare hvordan vi ved hvordan 
isen har bevæget sig over det danske landskab.  

 

Titel 4 Vand og Miljø 
Kernestof: Karsten Duus m.fl.: ”Alverdens Geografi” siderne 7-28 , 65-81, 131-152 

Supplerende stof:  

Artikler: Global opvarmning: Drivhuseffekt af Bjørn Lomborg Politiken 8. december 2005  

Klimaændringer kræver tilpasninger Byggeriets Dag blad 5. marts 2008  

Særlige fokuspunkter: Kunne gøre rede for vandets kredsløb i detaljer, vandbalanceligningen og anvende 

hydrotermfigurer. Kunne gøre rede for de 3 nedbørsformer, konvektionsregn, frontnedbør og 

stigningsregn. Kunne forklare begreberne porøsitet og permeabilitet i forhold til grundvandsdannelse. 

Forklare vandets behandling på vandværkerne, og forurening af grundvandet. 

 

Titel 5 Energi 
Kernestof: Karsten Duus m.fl.: ”Alverdens Geografi” siderne 223-242 og s. 54-63 

Supplerende stof:  

https://fronter.com/vuc/links/link.phtml?idesc=2&iid=289805
http://www.ig.uit.no/webgeology/
http://www.geus.dk/viden_om/ddj/index-dk.html


Artikler: Kravene til landbrug skal skærpes Fredericia Dagblad 18. august 2003 

Fremtidens landbrug Fyns Stiftstidende 6. marts 2008  

Særlige fokuspunkter: Kunne gøre rede for kulstofkredsløbet og energikredsløbet, samt olie og 

gasdannelse og diskutere tilhørende forureningsproblemerne. Kunne forklare vedvarende 
energiformer samt fordele og ulemper vedrørende disse. Kunne gøre rede for begreberne ressource 
og reserve og hvad der påvirker deres størrelse. Redegøre for kyotoaftalen og kunne diskutere de 
opnåede resultater.  
 

Titel 6 Demografi og globalisering 
Kernestof: Karsten Duus m.fl.: ”Alverdens Geografi” siderne 83 - 103  

Supplerende stof:  

Artikler: Japan fremmer fødselstal ved statsstøtte til dating. Berlingske Tidende 13. maj 2006, 3. sektion 

side 7  

Demografi: Europa mangler babyer - eller gør vi? Information 14 marts 2007  

Internetsider: Hjemmesiderne omhandlende befolkningsstatistik:  

http://esa.un.org/unpp/ og http://www.census.gov/ipc/www/idb/ 

Særlige fokuspunkter: Redegøre for globaliseringens fordele og ulemper. Kunne redegøre for Den 

demografiske transitionsmodel i sammenhæng med den danske udvikling. Forklare Sundhed og dødsårsager i u- 

og ilande. Kunne beskrive og anvende befolkningspyramider. 
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