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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

Titel 1  Introduktion  

Indhold  Kernestof  
Jørgensen, Jan Winther og Møller, Charlotte Skotte, Naturgeografigrundbo-
gen C, 2020, Systime A/S, i-bog  
 

- Arbejdsformer og de faglige mål (p560) 

- Præsentationsformer (p561) 

- Vejledning til spørgeord (p625) 

- Præsentation af data (p575) 

 

Omfang  Valgfrit introduktionsmodul til de kursister, der aldrig har beskæftiget sig med 
naturvidenskabelige fag tidligere.  

- 1 skriftlig aflevering 

Særlige  
fokuspunkter  

Forståelse for grundlæggende naturvidenskabelig metode med henblik på opstil-
lingen og afprøvning af hypoteser til kommende laboratoriekursus, fordele og 
ulemper ved forskellige teknikker til præsentation og tolkning af data, tolkning 
af kort.  
 

Væsentligste 
arbejdsformer  

Skriftlige afleveringer  

 

 

https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=560
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=561
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=625
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=575
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Titel 2 Pladetektonik  

Indhold  Kernestof  
 

- Jørgensen, Jan Winther og Møller, Charlotte Skotte; Naturgeografi-
grundbogen C, 2020, Systime A/S, i-bog  

 

- Jordens opbygning (p588)  
- Pladetektonik (p589) 
- Jordskælv (p590) 
- Vulkanisme (p591) 
- Bjergkæder og vulkaner (p592) 
 

- Holm. Paul Martin; Varsling af vulkanudbrud, Geoviden – geologi og 
geografi, nr. 4, 2007, s. 14-17, GEUS  
 

- 10 store - Vulkaneksperten.dk 
 
 
Supplerende stof  
 

- Pladetektonik fra webgeology (https://geology.com/plate-
tectonics.shtml  
 

- Vulkankort USGS, https://volcanoes.usgs.gov/index.html  
 

- Jordskælvskort USGS, https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/  
 

Omfang  2 skriftlige afleveringer samlet ca. 15 timer. 

- Fagtermer og begreber  

- Varsling af vulkanudbrud  
 

Særlige  
fokuspunkter  

Modulets formål som præsenteret for kursisterne;  
Formålet med dette forløb er af få viden om jordens indre og ydre opbygning 
med fokus på pladetektonikken på jorden. Du vil derudover få viden om sam-
menhængen mellem pladetektonikken, vulkaner og jordskælv og hvordan vi kan 
overvåge vulkaner og dermed være på forkant med eventuelle udbrud.  
Med et case-eksempel får du lov selv at vurdere risikoen for en kommende na-
turkatastrofe i form af et vulkanudbrud.  
 

Væsentligste 
arbejdsformer  

Skriftlige afleveringer  
 

https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/?id=p588
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/?id=p589
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/?id=p590
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=591
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/?id=p592
https://vulkaneksperten.dk/10-store/
https://geology.com/plate-tectonics.shtml
https://geology.com/plate-tectonics.shtml
https://volcanoes.usgs.gov/index.html
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/


 

Side 4 af 10 

 
Titel 3 Vand 

Indhold  Kernestof  
 

- Jørgensen, Jan Winther og Møller, Charlotte Skotte; Naturgeografi-
grundbogen C, 2020, Systime A/S, i-bog  

 

- Vandressourcer og vandmangel (p556) 
- Vandet i naturen (p557) 
- Grundvandsdannelse og drikkevand (p563) 
- Bæredygtighed og forureningstyper (p562) 
- Beskyttelse og udnyttelse af vandressourcen (p558) 
- Håndtering af overfladevand (p564) 

 
Supplerende stof  
 

- Vandetsvej.dk (https://www.vandetsvej.dk/)   
 

- Animation af vandværk (https://ing.dk/infografik/se-vandets-vej-
gennem-det-nye-marbjerg-vandvaerk-174751) 
 

- Video: introduktion til vandets kredsløb 
(https://www.youtube.com/watch?v=FOrZeJUHJ_k)  
 

- Video: The Life of Water 
(https://www.youtube.com/watch?v=FAnDlYRycqs)  
 

- GEUS grundvandsquiz (http://www.geus.dk/DK/popular-
geology/edu/viden_om/grundvand/Sider/vogv-quiz-lille-dk.aspx)   

 

Omfang  2 afleveringer samlet ca. 15 timer. 

- 1 skriftlig aflevering - Vandets kredsløb  

- 1 videoaflevering - Figurgennemgang  
 

Særlige  
fokuspunkter  

Modulets formål som præsenteret for kursisterne;  
Formålet med dette forløb er at få en indgående viden om vands betydning for 
jorden som en helhed og hvilken betydning vand har for mennesker på jorden. 
Du vil stifte indgående bekendtskab med vandets bevægelse gennem forskellige 
miljøer, dets betydning i geofaglige sammenhænge og du vil blive introduceret 
for vand som en ressource.  
 

Væsentligste 
arbejdsformer  

Skriftlige aflevering og screencast/videoaflevering  
 

 

 

https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=556
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/?id=p557
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/?id=p563
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/?id=p562
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/?id=p558
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=564
https://www.vandetsvej.dk/
https://ing.dk/infografik/se-vandets-vej-gennem-det-nye-marbjerg-vandvaerk-174751
https://ing.dk/infografik/se-vandets-vej-gennem-det-nye-marbjerg-vandvaerk-174751
https://www.youtube.com/watch?v=FOrZeJUHJ_k
https://www.youtube.com/watch?v=FAnDlYRycqs
http://www.geus.dk/DK/popular-geology/edu/viden_om/grundvand/Sider/vogv-quiz-lille-dk.aspx
http://www.geus.dk/DK/popular-geology/edu/viden_om/grundvand/Sider/vogv-quiz-lille-dk.aspx
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Titel 4 Vejr og klima 

Indhold  Kernestof  
 

- Jørgensen, Jan Winther og Møller, Charlotte Skotte; Naturgeografi-
grundbogen C, 2020, Systime A/S, i-bog  
 

- Årstidsvariation (p595) 
- Vind og lufttryk (p586)  
- Nedbørsvariationer (p596)  
- Orkaner og storme (p617) 
 
Supplerende stof  
 

- DMI’s temasider om vejr (https://www.dmi.dk/index.php?id=12)     
 

Omfang  2 skriftlige afleveringer samlet ca. 15 timer. 

- Vejrsystemer  

- Ekstremt vejr  
 

Særlige  
fokuspunkter  

Modulets formål som præsenteret for kursisterne;  
Formålet med dette forløb er at du får et overordnet kendskab til de daglige 
vejrprocesser på jorden og hvordan de i samspil former vores klima. Derudover 
skal vi se nærmere på, hvordan ekstreme vejrsituationer opstår og hvilken effekt 
fremtidens klimaændringer eventuelt vil have på intensiteten og hyppigheden af 
sådanne vejrfænomener.   
 

Væsentligste 
arbejdsformer  

Skriftlige afleveringer  
 

 

https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/?id=p595
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=586
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=596
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=617
https://www.dmi.dk/index.php?id=12
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Titel 5 Energiproduktion  

Indhold  Kernestof  
 

- Jørgensen, Jan Winther og Møller, Charlotte Skotte; Naturgeografi-
grundbogen C, 2020, Systime A/S, i-bog  

 

- Mennesket påvirker temperaturen) 

- Klimaets feedback – Havstrømme) 

- 3.2 Fremtidens energi) 

- Energiforbrug og oliepriser) 

- Energipolitik og regulering) 

- Problemet ved fossil energi) 

- Eftersøgning efter gas og olie) 

- Gas- og oliedannelse) 

- Energiteknologier og energistrømme) 

- Solenergi ) 

- Vandenergi ) 

- Bølgeenergi ) 

- Vindenergi )  

- Geotermisk varme og jordvarme) 

- Biomasse 
 
Supplerende stof  
 

- Climateminds - Ressourcerum 
(https://www.climateminds.dk/?id=566)  
 

- Fact or Fiction – energiquiz (http://energy4me.org/resources/energy-
games/fact-or-fiction-test-your-energy-iq/)  
 

- Olie og gas – geologi.dk (http://www.geologi.dk/oliegas/)  
 

- Olie og gas simulation (Webgeology) 
http://webgeology.alfaweb.no/webgeology_files/norwegian/olje_gass.
html  
 

- Test dit CO2-forbrug (https://www.energitjenesten.dk/test-dit-co2-
forbrug.html)  
 

- Video: Drivhuseffekten 
(https://www.youtube.com/watch?v=NPXVKb-k2nU)  
 

- CO2, kul og ilt i balance 
(https://www.youtube.com/watch?v=KPgDjoUeiK4)   

 

Omfang  2 afleveringer samlet ca. 15 timer. 

- 1 skriftlig aflevering - Fra oliedannelse til global opvarmning  

- 1 videoaflevering - figurgennemgang  
 

Særlige  
fokuspunkter  

Modulets formål som præsenteret for kursisterne;  
Formålet med dette modul er at give en forståelse af den energi som mennesket 

https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=539
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=542
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=548
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=549
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=545
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=551
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=553
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=552
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=576
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=554
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=577
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=578
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=579
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=581
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=580
https://www.climateminds.dk/?id=566
http://energy4me.org/resources/energy-games/fact-or-fiction-test-your-energy-iq/
http://energy4me.org/resources/energy-games/fact-or-fiction-test-your-energy-iq/
http://www.geologi.dk/oliegas/
http://webgeology.alfaweb.no/webgeology_files/norwegian/olje_gass.html
http://webgeology.alfaweb.no/webgeology_files/norwegian/olje_gass.html
https://www.energitjenesten.dk/test-dit-co2-forbrug.html
https://www.energitjenesten.dk/test-dit-co2-forbrug.html
https://www.youtube.com/watch?v=NPXVKb-k2nU
https://www.youtube.com/watch?v=KPgDjoUeiK4
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bruger. Hvor stammer den fra, hvordan bruges den, og hvilken indflydelse har 
den for os mennesker? Du vil derudover beskæftige dig indgående med oliens 
dannelse, brug og betydning for verden, samt hvordan brugen af fossile 
brændsler, såsom olie, påvirker vores klima.   

Væsentligste 
arbejdsformer  

Skriftlige aflevering og screencast  
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Titel 6 Landbrug 

Indhold  Kernestof  

- Jørgensen, Jan Winther og Møller, Charlotte Skotte; Naturgeografi-
grundbogen B, 2015, Systime A/S, i-bog  

 
o 5.1 Introduktion til jordbund (p246)  
o 5.2 Jordbund og kornstørrelse (p247)  
o 5.7 Næringsstoffer (p262)  
o 5.10 Tab af jord (p261)  
o 15.6 Befolkningstal og fødevareproduktion (p455)  
o 15.7 Landbruget i EU (P452)  
o 15.8 Dansk landbrug (p453)  
o 15.9 Teknologiske bidrag (p454)  

 
Supplerende stof  
 

- Statistikbanken 
(http://statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366)   
 

- Clio Online – nitrogenkredsløbet 
(http://www.clioonline.dk/biologifaget/emner/basis-
oekologi/kredsloeb/nitrogenkredsloebet/)   

 

Omfang  2 skriftlige afleveringer samlet ca. 15 timer. 

- Jordbundsforhold og næringskredsløb  

- Landbruget og fødevareforsyning  
 

Særlige  
fokuspunkter  

Modulets formål som præsenteret for kursisterne;  
I dette modul ser vi nærmere på landbruget som erhverv og i særdeleshed på 
fødevareproduktionen.  
Du vil både stifte bekendtskab med de naturgeografiske baggrunde for dyrkning 
af afgrøder, samt de mere samfundsgeografiske aspekter indenfor fødevarefor-
syningen.   

Væsentligste 
arbejdsformer  

Skriftlige afleveringer  
 

 

http://statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366
http://www.clioonline.dk/biologifaget/emner/basis-oekologi/kredsloeb/nitrogenkredsloebet/
http://www.clioonline.dk/biologifaget/emner/basis-oekologi/kredsloeb/nitrogenkredsloebet/
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Titel 7 Befolkningsudvikling 

Indhold  Kernestof  

- Jørgensen, Jan Winther og Møller, Charlotte Skotte; Naturgeografi-
grundbogen B, 2015, Systime A/S, i-bog  

 
o 15.2 Befolkningsstatistik (p410)  
o 15.3 Befolkningsanalyser (p411)  
o 15.4 Fattigdom og overbefolkning (p432)  
o 16.6 Erhvervsstruktur (p374)  
o 16.7 Bæredygtig udvikling (p375)  

 
Supplerende stof  
 

- Globalis – interaktivt verdenskort (www.globalis.dk)  
   

Omfang  2 afleveringer samlet ca. 15 timer. 

- 1 skriftlig aflevering - Demografisk transition  

- 1 videoaflevering - Figurgennemgang  
 

Særlige  
fokuspunkter  

Modulets formål som præsenteret for kursisterne;  
Formålet med dette modul er at give et indblik i udviklingen af befolkningen, 
primært med udgangspunkt i Danmarks egen udvikling. Ved at se på sammen-
sætningen af befolkningen kan der på mange punkter drages paralleller landets 
økonomi, erhvervssammensætning, teknologiske niveau og sundhed.  
 

Væsentligste 
arbejdsformer  

Skriftlige aflevering og videoaflevering 
 

 

http://www.globalis.dk/
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Titel 8 Laboratoriekursus 

Indhold  Kursisterne har deltaget i to laboratoriekursuser og har udført følgende forsøg:  
 

- Porøsitet og permeabilitet i to forskellige jordprøver  

- Strukturanalyse af jordprøve  

- Drivhuseffekt  

- Kyst- og fastlandsklima  

- Skydannelse  

- Havstrømme 
 

Omfang  6 forsøg plus udarbejdelse af laboratorierapport  
 

Særlige  
fokuspunkter  

Eksperimentelt arbejde i forlængelse af det i modulerne bearbejdet pensum.  
 

Væsentligste 
arbejdsformer  

Eksperimentelt arbejde, rapportskrivning.  
 

 

 


