
Undervisningsbeskrivelse     
  

Stamoplysninger   til   brug   ved   prøver   til   gymnasiale   uddannelser     
  

    
Oversigt   over   gennemførte   undervisningsforløb   
  

Termin   Sommer   2021   

Institution   KBH   Syd   

Uddannelse   HFe   

Fag   og   niveau   Geografi   C   

Lærer(e)   Caspar   le   Fevre   Nielsen   

Hold   2geC610   

Holdet   kan   anvendt   følgende   hjemmeside:     
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/2gec610-geografi-c/startside     

Titel   1   Modul   1:   Er   vulkaner   gode   naboer?   

Titel   2   Modul   2:   Hvorfor   sulter   de   på   Afrikas   Horn?   

Titel   3   Modul   3:   Hvordan   bliver   byer   bæredygtige?     

Titel   4   Modul   4:   Kan   man   leve   af   sten   på   Bornholm?   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

https://sites.google.com/kbhsyd.nu/2gec610-geografi-c/startside


Beskrivelse   af   det   enkelte   undervisningsforløb   (1   skema   for   hvert   forløb)   
  

Titel   1   
    

Modul   1:   Er   vulkaner   gode   naboer?   

Indhold   Kernestof:   
- s.107-123,   127-133   i    Geodetektiven     af   Thomas   Birk   &   Niels   Vinther.   

eBog.   Kan   findes   her:    https://praxis.dk/geodetektiven-ebog    (23   sider)   
  

Supplerende   stof:   
- Undersøgelse   af   Campi   Flegrei   supervulkan.   (bilag   undersøgelse)   

- Anvendt   bilag   kan   ses    her   
- Kaffe,   energi   og   minedrift   –   er   der   fordele   ved   vulkaner   (satellite   

billede   undersøgelse)   
- Anvendt   google   earth   location   kan   ses    her   

- Geotermi   i   Danmark:   Udbudsrunde   for   energi   2025   (miniprojekt   med   
fokus   på   geofaglig   analyse   om   mulige   geofaglig   løsninger   )   

- Geoviden   artikel   om   geotermi    her   
- Geogologisk   kort   kan   ses    her    og    her   
- Elnet   kort   kan   ses    her   

- Kan   man   forhindre   en   vulkan   udbrud?   (analyse   med   fokus   på   
koblingen   mellem   teori   og   virkelighed   i   Italien)   

- Kort   og   bilag   kan   ses    her   
  

Video:   
- Europas   Skabelse:   Ild   (3:3).   DR2.   2014.   48   minutter   

  
Hjemmesider:   

- Indonesiens   eksport   af   landbrugsvarer     https://resourcetrade.earth/     
Forsøg:   

- Hvorfor   er   nogle   vulkaner   høje   og   andre   lave   (viskositets   forsøg)   
- Hvilken   bjergart   vil   subducere?   (massefylds   forsøg)   

  
  
  

Omfang   
  

6   x   3   lektioner   =   18   timer   
33   Sider   

Særlige   
fokuspunkter   

Delspørgsmål:   
- Hvor   findes   det   beboede   vulkaner?   
- Er   alle   vulkaner   farlige?   
- Hvorfor   er   vulkanske   jord   attraktive?   
- Kan   man   udnytte   vulkaners   energi?   
- Kan   man   forhindre   vulkanudbrud?   

  
Læringsmål:   

- At   forstå,   hvor   de   beboede   vulkaner   findes   
- At   forstå   begrebet   “viskositet”   
- At   I   forstår,   hvorfor   nogle   vulkaner   er   mere   farlige   end   andre   
- At   I   får   en   bedre   forståelse   for,   hvorfor   subduktionszoner   findes   
- At   I   får   en   forståelse   for,   de   fordelene   der   er   ved   vulkaner   
- At   I   forstår   endnu   en   fordel   ved   vulkaner,   nemlig   geotermi   

https://praxis.dk/geodetektiven-ebog
https://docs.google.com/document/d/1Uo-M0ofZOZGG44tPCFGbtbzD2pIx6qHqlq2JSqFOc5g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WvauAhv_GMNeI1gV1wTMjTahKL3r6xKdLWD75-En8p4/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13IP_eWgFJZR1z1uIviD1tEs3hPIOS0gF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/139eO_72qlTxzzb38VBXUWF9MsoC66mPO/view
https://drive.google.com/file/d/13FwP0cqMvKFHKwFnVwo7vPKZes9Ux26G/view
https://drive.google.com/file/d/13NhDaUVMCnzH_i1iP3eMJUrbccxwCFIi/view
https://docs.google.com/document/d/1Ua-CjR7ACcjU2LWlEXTUTWNo9_nDZxT2IcNwFLT8G7U/edit?usp=sharing
https://resourcetrade.earth/


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- At   I   forstår   muligheden   for   at   forhindre   et   vulkanske   udbrud   
  
  

Kernestof   fra   bekendtgørelsen   
- Jordens   og   landskabernes   processer   
- Naturlige   og   menneskeskabte   energistrømme   og   stofkredsløb   
- Naturbetingede   ressourcer,   produktion,   teknologi   og   bæredygtighed   

 
  

Væsentligste   
arbejdsformer   

Holdet   har   modtaget   online   undervisning   under   corona   nedlukningen.   Der   har   
været   fokus   på   arbejdsspørgsmål   og   selvstændig   analyse.   Gruppearbejde   har   
været   minimeret.   Holdet   har   lavet   hjemme   forsøg.   
  

Holdet   har   lavet   en   øve   projekt   i   temaet   for   at   øve   sig   i   at   udtrykke   sig   både   
mundtligt   og   skriftligt   om   geofaglige   emner   med   fagbegreber   og   fagets   
repræsentationsformer   
  
  
  
  
  
  
  



Beskrivelse   af   det   enkelte   undervisningsforløb   (1   skema   for   hvert   forløb)   
  

Titel   2   
    

Modul   2:   Hvorfor   sulter   de   på   Afrikas   Horn?   

Indhold   Kernestof:   
- s.179-196,   200-205   i    Geodetektiven     af   Thomas   Birk   &   Niels   Vinther.   

eBog.   Kan   findes   her:    https://praxis.dk/geodetektiven-ebog    (24   sider)   
  
  

Supplerende   stof:   
- Hvordan   er   livet   på   Afrikas   Horn?   (bilag   og   korts   øvelse   om   Afrikas   

Horn)   
- Kort   og   bilag   kan   ses    her   

- Befolkningsudvikling   på   Afrikas   Horn   (data   analyse   af   
befolkningsvæksten   på   Afrikas   Horn)   

- Data   kan   ses    her   
- Hvordan   lever   mennesker   rundt   omkring   i   verden?   (en   undersøgelse   

af   levevilkårene   i   Afrika,   Asien,   Europa,   Nord-   og   Sydamerika   med   
hjemmesiden    https://www.gapminder.org/dollar-street     

- Variation   i   nedbør   ved   Afrikas   Horn   (opgave   med   fokus   på   graf   
aflæsning)   

- Grafen   kan   ses    her   
- Tørkens   humanitære   konsekvenser   (opgave   med   fokus   på   selvstændig   

geofaglige   informationssøgning)   
- Data   og   information   kan   findes    her,     her ,    her    og    her   

- Er   klimaforandringerne   skyld   i,   at   de   sulter   på   Afrikas   Horn?   
(undersøgelse   af   konsekvenser   af   klimaforandringerne)     

- Data   og   information   kan   findes    her ,    her ,    her    og    her   
- Kan   klimaet   få   folk   til   at   flytte?   (en   undersøgelse   af   de   lokale   

humanitære   konsekvenser   af   globale   processer)     
- Artikel   kan   findes    her   

- Hvordan   læser   vi   udfordringerne   på   Afrikas   Horn   (en   selvstændig   
informationssøgning   om   teknologisk   løsninger)   

- videoerne   er   fundet   på    www.ted.com     
  

Video:   
- El   Nino   -   What   is   it?   

https://www.youtube.com/watch?v=WPA-KpldDVc&t=9s     
  

Forsøg:   
- Kan   du   lave   en   regnsky   (et   forsøg   med   fokus   på   dugpunktskurven)   
- Hvorfor   er   der   højtryk   og   lavtryk   (et   forsøg   med   fokus   på   

trykdannelse)   
  
  
  
  

Omfang   
  

24   lektioner   af   50   minutter   
36   Sider:     
  

https://praxis.dk/geodetektiven-ebog
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfziWSfQ9ScEGm6JxFmM14APBE_1FQXk6YlLv61SGUjKeFP_g/viewform
https://www.google.dk/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=sp_pop_totl&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:ERI:ETH:SOM:DJI:DNK&ifdim=region&ind=false
https://www.gapminder.org/dollar-street
https://docs.google.com/document/d/1HVaC4O2eSX_ky4YjxTUjGg6v07pICf83l6No7OkOQ24/edit?usp=sharing
https://reliefweb.int/disaster/dr-2015-000134-som
https://reliefweb.int/disaster/dr-2015-000109-eth
https://www.youtube.com/watch?v=2vYQ2Q38kRA
https://www.youtube.com/watch?v=BZRGIGULsTQ
https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/
https://drive.google.com/open?id=14kfl4rLFvxSYTYbvGNsNsqAx4aifi7Ip&authuser=casp383e%40kbhsyd.nu&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=14uaZSue3toKQ1N3ynVLxn1rABYVTb4Na&authuser=casp383e%40kbhsyd.nu&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=14yrKk17KPP6snmiTyzs2TZDmYcos5uCB&authuser=casp383e%40kbhsyd.nu&usp=drive_fs
https://pure.diis.dk/ws/files/1196755/2017_10_30.pdf
http://www.ted.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WPA-KpldDVc&t=9s


  
  

Særlige   
fokuspunkter   

Delspørgsmål:   
- Er   befolkningsvæksten   et   problem?   
- Hvad   lever   de   af   på   Afrikas   Horn?   
- Er   jordene   gode   at   opdyrke?   
- Hvordan   er   klimaet   på   Afrikas   Horn?   
- Hvorfor   er   Afrikas   Horn   ramt   af   tørke?   
- Hvordan   påvirker   klimaændringer   Afrikas   Horn?   
- Hvad   kan   der   gøres?   

  
Læringsmål:   

- Få   forståelse   for   Afrikas   Horn   
- Få   en   forståelse   for   betydningen   af   befolkningsvæksten   i   området   
- Få   en   forståelse   for   de   3   erhvervs   typer   -   primære,   sekundær   +   

tertiære   erhverv   
- Få   en   forståelse   for,   hvad   befolkningen   arbejder   med   på   Afrikas   Horn   
- At   kunne   sammenligne   området   til   andre   dele   af   verden   
- Kunne   redegøre   for   jordforringelserne   på   Afrikas   Horn    
- Forstå,   hvorfor   det   regner   
- Forstå,   hvordan   trykforskel   påvirker   nedbør   
- Forstår   hvordan   nedbørsdannelse   og   trykforskel   påvirker   Afrikas   

Horn   
- Forstå,   hvad   der   skaber   tørke   
- Kunne   beskrive   de   humanitære   konsekvenser   ved   tørke   
- Kunne   finde   løsninger   på   problematikker   om   tørke   og   

fødevaresikkerhed.   
- Forstår   konsekvenserne   af   klimaændringerne   for   Afrikas   Horn   

  
Kernestof   fra   bekendtgørelsen   

- vejrforhold,   klima,   klimaændringer   og   vandressourcer     
- naturlige   og   menneskeskabte   energistrømme   og   stofkredsløb     
- naturbetingede   ressourcer,   produktion,   teknologi   og   bæredygtighed   
- befolkningsforhold,   byudvikling   og   erhverv   i   en   globaliseret   verden   

 
  

Væsentligste   
arbejdsformer   

Holdet   har   modtaget   online   undervisning   under   corona   nedlukningen.   Der   har   
været   fokus   på   arbejdsspørgsmål   og   selvstændig   analyse.   Gruppearbejde   har   
været   minimeret.   Holdet   har   lavet   hjemme   forsøg.   
  
  

Holdet   har   lavet   en   øve   projekt   i   temaet   for   at   øve   sig   i   at   udtrykke   sig   både   
mundtligt   og   skriftligt   om   geofaglige   emner   med   fagbegreber   og   fagets   
repræsentationsformer   
  
  
  
  
  
  



Beskrivelse   af   det   enkelte   undervisningsforløb   (1   skema   for   hvert   forløb)   
  

Titel   3   
    

Modul   3:   Hvordan   bliver   byer   bæredygtige?   

Indhold   Kernestof:   
- s.80-105   i    Geodetektiven     af   Thomas   Birk   &   Niels   Vinther.   eBog.   Kan   

findes   her:    https://praxis.dk/geodetektiven-ebog    (26   sider)   
  

Supplerende   stof:   
- Forstå   global   opvarmning     fra   Podcasten    KLIMAET   -   med   Trads   &   

Ditlevsen:    Kan   findes   her:   
https://podcasts.apple.com/us/podcast/forst%C3%A5-global-opvarmn 
ing/id1512266204?i=1000477154288   

- Hvordan   kan   vi   få   bæredygtig   transport   i   byen?   (en   undersøgelse   af   
transportsektoren   i   byen   samt   personlig   valg)   

- https://www.google.dk/maps .     
- CO2   belastning     
- Fly   Co2   belastning   

- Bæredygtige   byggematerialer   (en   undersøgelse   sætte   lokale   natur-   og   
samfundsmæssige   forhold   ind   i   en   regional   eller   global   sammenhæng)   

- The   World   Is   Running   Out   Of   Sand   -   Cheddar   Explains,   kan   
ses    her     

- Er   København   bæredygtig?   (en   vurdere   om    6   lokationer   i   København   
opfylder   kravene   til   bæredygtighed   inden   for   en   række   givne   
kategorier   

- Lokationerne   kan   ses    her   
  

Video:   
- Verdens   mest   beskidte   flod    fra   Channel   4   -   Unreported   World.   

  
Hjemmesider:   

- Byvækst   i   verden:    http://luminocity3d.org/WorldCity/#3/36.10/19.69     
  

Forsøg:   
- Hvad   sker   der   efter   det   regner?   (undersøgelse   af   permeabilitet   efter   et   

skybrud)   
- Bæredygtige   byer   (en   undersøgelse   af   bæredygtigheden   i   elevernes   

lokalområde)     
  

Omfang   
  

21   lektioner   af   50   minutter   
36   sider     

Særlige   
fokuspunkter   

Delspørgsmål:   
- Hvad   betyder   begrebet   bæredygtighed?   
- Hvordan   omstilles   byens   energiforsyningen?   
- Hvilke   transportformer   er   bæredygtige?   
- Kan   byen   modstå   klimaforandringerne?   
- Hvordan   bliver   byggeri   bæredygtigt?   
- Kan   man   undgå   affald   i   byen?   

  
Læringsmål:   

https://praxis.dk/geodetektiven-ebog
https://podcasts.apple.com/us/podcast/forst%C3%A5-global-opvarmning/id1512266204?i=1000477154288
https://podcasts.apple.com/us/podcast/forst%C3%A5-global-opvarmning/id1512266204?i=1000477154288
https://www.google.dk/maps
https://www.greenmatch.dk/blog/2016/03/saa-meget-bruger-du-i-co2-naar-du-rejser
https://flightemissionmap.org/
https://www.youtube.com/watch?v=kEPpOGyvCmc
https://docs.google.com/document/d/1TVwpT8rXbyvPOs2ieoEuZ7IrGMipR2zGZZ0Dqn9DyaY/edit?usp=sharing
http://luminocity3d.org/WorldCity/#3/36.10/19.69


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- Forstå   de   tre   dele   af   begrebet   "bæredygtighed”   
- Få   en   bedre   forståelse   for,   hvorfor   klimaet   ændre   sig   
- Få   en   bedre   forståelse   for,   hvordan   byerne   kan   omstille   
- Forstå,   hvordan   byens   transport   måder   kan   gøres   mere   bæredygtige     
- Forstå,   hvordan   fremtidens   klimaændringer   vil   påvirke   byerne   
- Forstå,   hvordan   bæredygtighed   og   byggeri   i   byer   hænger   sammen   
- Forstå,   affalds   betydning   for   bæredygtige   byer   
- Kunne   koblet   jeres   teori   til   praksis   i   jeres   lokalområde   

  
Kernestof   fra   bekendtgørelsen   

- befolkningsforhold,   byudvikling   og   erhverv   i   en   globaliseret   verden.   
- naturbetingede   ressourcer,   produktion,   teknologi   og   bæredygtighed   
- naturlige   og   menneskeskabte   energistrømme   og   stofkredsløb   
- vejrforhold,   klima,   klimaændringer   og   vandressourcer   

 
  

Væsentligste   
arbejdsformer   

Holdet   har   modtaget   online   undervisning   under   corona   nedlukningen.   Der   har   
været   fokus   på   arbejdsspørgsmål   og   selvstændig   analyse.   Gruppearbejde   har   
været   minimeret.   Holdet   har   lavet   hjemme   forsøg.   
  
  

Holdet   har   lavet   en   øve   projekt   i   temaet   for   at   øve   sig   i   at   udtrykke   sig   både   
mundtligt   og   skriftligt   om   geofaglige   emner   med   fagbegreber   og   fagets   
repræsentationsformer   
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Beskrivelse   af   det   enkelte   undervisningsforløb   (1   skema   for   hvert   forløb)   
  

Titel     
    

Modul   4:   Kan   man   leve   af   sten   på   Bornholm?   (Ikke   afsluttet   forløb)   

Indhold   Kernestof:   
- s.134-155   i    Geodetektiven     af   Thomas   Birk   &   Niels   Vinther.   eBog.   

Kan   findes   her:    https://praxis.dk/geodetektiven-ebog    (22   sider)   
  

Supplerende   stof:   
- Bornholms   geologi   set   fra   oven   og   fra   siden   (en   undersøgelse   af   

geofaglige   rumlige   mønstre   og   data   om   Bornholm)   
- Kort   kan   ses    her   

- Minedrift   på   Bornholm   (en   undersøgelse   af   erhvervsmulighederne   på   
Bornholm)   

- Data   kan   ses    her   
  

Video:   
- Jordens   geologisk   historie   på   24   timer:   

https://www.youtube.com/watch?v=69HIESK_xn0   
- Bornholms   geologisk   historie:   

https://www.youtube.com/watch?v=q8cFfR7DOdQ     
- Danske   Vidundere:   Hammerknuden.   DR.   2005:   

https://www.dr.dk/drtv/se/danske-vidundere_-hammerknuden_244286    
- Horst   og   Graden   dannelse:    https://vimeo.com/26643088     

  
Hjemmesider:   

- Vejrforholdene   på   Bornholm,   kan   findes   her    www.windy.com     
  

Forsøg:   
- Hvorfor   er   Bornholm   en   solskinsø   -   en   undersøgelse   af   

varmekapaciteten   af   sand/grus   og   vand   
  

Omfang   
  

18   lektioner   af   50   minutter   
35   Sider:     

Særlige   
fokuspunkter   

Delspørgsmål:   
- Hvorfor   er   Bornholm   en   klippeø?   
- Er   der   fremtid   i   Bornholms   minedrift?   
- Hvorfor   er   Bornholm   en   solskinsø?   
- Hvorfor   flytter   folk   fra   Bornholm?   

  
Læringsmål:   

- Få   en   grundlæggende   forståelse   for   de   vigtigste   dele   af   Bornholms   
geologi   

- Få   et   overblik   over,   hvorfor   Bornholm   ser   ud   som   den   gøre   i   dag   
- Vurdere,   om   minedrift   er   en   mulighed   for   i   fremtiden   for   Bornholm   
- At   forstå,   hvordan   øens   placering   og   opbygning   påvirker   

skydannelsen   over   Bornholm   
- At   forstå   de   demografiske   ændringer,   som   Bornholm   gennemgår   

  
  

https://praxis.dk/geodetektiven-ebog
https://docs.google.com/document/d/1_XvmIQRNrdnvaiiJIGnrDHbt5aEXLClTByzKPVl24D4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ioZfOXUIWtHmO0ocJx8YeOEVCI_pwar_iLO-XKx5ApA/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=69HIESK_xn0
https://www.youtube.com/watch?v=q8cFfR7DOdQ
https://www.dr.dk/drtv/se/danske-vidundere_-hammerknuden_244286
https://vimeo.com/26643088
http://www.windy.com/


  

Kernestof   fra   bekendtgørelsen   
- Jordens   og   landskabernes   processer     
- Vejrforhold,   klima,   klimaændringer   og   vandressourcer   
- Naturbetingede   ressourcer,   produktion,   teknologi   og   bæredygtighed   
- Befolkningsforhold,   byudvikling   og   erhverv   i   en   globaliseret   verden.   

Væsentligste   
arbejdsformer   

Holdet   har   modtaget   delvis   online   og   delvis   fysisk   undervisning   grundet   
corona   nedlukningen.   Der   har   været   fokus   på   arbejdsspørgsmål   og   
selvstændig   analyse.   Gruppearbejde   har   været   minimeret.     
  
  

Holdet   har   lavet   en   øve   projekt   i   temaet   for   at   øve   sig   i   at   udtrykke   sig   både   
mundtligt   og   skriftligt   om   geofaglige   emner   med   fagbegreber   og   fagets   
repræsentationsformer   
  
  
  
  
  
  
  
  
  


