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Undervisningsbeskrivelse for 1geC05 Vinter 2020 
 

Termin Eksamen vinter 

Institution Vestegnen HF og VUC 

Uddannelse HFe 

Fag og niveau Geografi C 

Lærer(e) Rikke Jørgensen 

Hold 1geC05 

 
 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Emne 1 Jordens indre og geologi 

Emne 2 Oliedannelse og alternativ energi 

Emne 3 Vand 

Emne 4 Befolkningen og landes udvikling 

Emne 5 Klima 

 
 
Emne 1 - Jordens indre og geologi. 
Indhold:  
Gennemgang af Jordens opbygning fra kerne til skorpe. Herunder hvad der findes i de forskellige lag, 
hvad der bliver dannet og hvorfor konvektionsstrømmene dannes.  
Pladetektonik og de forskellige pladegrænser. Herunder gennemgang af konsekvenser og indflydelse for 
de områder der ligger ved pladegrænserne, samt jordskælvsaktivitet ved de forskellige grænser.  
Dannelse af magmatiske, metamorfe og sedimentære bjergarter, hvor muligt sat i sammenhæng med 
pladetektonikken. Genkendelse af minimum 10 forskellige bjergarter.  
 
Gruppe eller projektarbejde:  
Pladetektonik – Arbejde med pladegrænser og bevægelser af pladerne. 
De 5 jordskælv – 5 af de største/seneste jordskælv er blevet gennemgået. 
Bjergarter – gennemgang og identifikation af en håndfuld forskellige bjergarter.  
 
Pensum:  
Alverden Geografi (2005): 195-217 + 272-280 
Den dynamiske Jord, GEUS (2005): hele hæftet  
 
Omfang: 
Ca. 42 lektioner 
 
Væsentlige arbejdsformer:  
Klasseundervisning, gruppearbejde, kursistoplæg, skriftligt arbejde.  
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Emne 2 – Oliedannelse og alternativ energi 
Indhold:  
Oliedannelse; herunder de bjergarter, temperature, dybder, fælder og mangel på samme.  
Eftersøgning og udvinding. Danmarks selvforsyning med olie og naturgas. Årsager til prisstigninger på 
olie og konsekvenser heraf.   
Udviklingen i energiforbruget og energikilderne i DK.  
Naturlige energistrømme (vedvarende energi), typer og anvendelighed.  
Kulstofkredsløbet 
Strålingsbalancen set i forhold til klimaforandringerne og drivhusgasserne.  
Drivhusgassernes forekomster og dannelse, og disses effekt på klimaet via drivhuseffekten,  
Global opvarmning og konsekvenser heraf, samt indsatsen mod global opvarmning 
 
Gruppe eller projektarbejde:  
Olie i Kridt. 
Beskrivelse af en alternativ energikilde. Hvilke fordele og ulemper er der ved dem.  
Albedo 
Grønlandspumpen 
 
Pensum:  
Alverdens Geografi (2005): 54-63, 225-240 
Reserver – Geologi.dk 
Oliedannelse – Geus.dk  
Filmen ”Before the Flood” 
 
Omfang: 
Ca. 60 lektioner 
 
Væsentlige arbejdsformer:  
Klasseundervisning, gruppearbejde, kursistoplæg, skriftligt arbejde. 
 

Emne 3 – Vand  
Indhold:  
Vandets kredsløb, dugpunktskurven, vandbalanceligningen, vandforbrug, nedbørsdannelse, 
grundvandsdannelse. 
 
Gruppe eller projektarbejde:  
Sortering af en jordprøve 
Nedsivning til grundvandet. 
 
Pensum:  
Alverdens geografi s. 39-42, 65-69 
 
Omfang: 
Ca. 10 lektioner 
 
Væsentlige arbejdsformer:  
Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde. 

 
Emne 4 – Befolkningen og landes udvikling 
Indhold:  
Den demografiske transitionsmodel set i forhold til Danmark; herunder årsager og konsekvenser for 
udviklingen i landet, bl.a. babyboom og de små årgange.  
Befolkningspyramider og hvordan man kan bruge dem.  
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Udvikling fra U til NIC til Iland.  
Befolkningens fordeling på Jorden og hvilke konsekvenser denne fordeling har.  
Fertilitet og udviklingen i den aldersbetingede fertilitet, fødselsunderskud. 
Endogene og exogene sygdomme og hvor de ses oftest på verdensplan. 
Befolkningspolitik, Udviklingen i middellevetiden.  
Befolkningsprognoser.  
 
Gruppe eller projektarbejde:  
Et lands udvikling – Hvordan er et givent land bygget op: befolkning, økonomi, politik, udvikling. 
Hvordan har det udviklet sig de seneste 20-30 år: hvilke ting har haft indflydelse? 
Den Demografiske Transitionsmodel 
 
Pensum:  
Alverden Geografi (2005): 83-103 
 
Omfang: 
Ca. 40 lektioner 
 
Væsentlige arbejdsformer:  
Klasseundervisning, gruppearbejde, kursistoplæg, skriftligt arbejde. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


