
STUDIEPLAN: Geografi 2020-2021 
I Naturvidenskabelig faggruppe (NF) skal der arbejdes med mindst tre fællesfaglige temaer for 

fagene biologi, kemi og geografi på HF. Der er valgt følgende tre fællesfaglige temaer: 

Vand, Sundhed og Globalopvarmning, hvor et placeres på 1. HF og to på 2.HF.   

 

1. HF 

Fællesfagligt tema for NF: Sundhed 

Emne: Stofområder/pensum: Kompetencer: 

Jordens og 

landskabernes processer 

 

Befolkningsforhold, 

byudvikling og erhverv i 

en globaliseret verden.  

 

Naturbetingede 

ressourcer, produktion, 

teknologi og 

bæredygtighed 

Naturgeografi – jorden og mennesket. 

 

Naturgeografi – vores verden.  

 

Et udvalg af forskellige relevante 

artikler. 

 

Opgaver og øvelsesvejledning 

Anvende fagbegreber – og sprog. 

 

Opøve en systematisk og eksakt 

iagttagelsesevne og være i stand 

til at drage slutninger heraf. 

 

Arbejde empirisk fx ved 

indsamling af data i felten og i 

laboratoriet 

 

Analyse og fortolkning af 

rummelige mønstre på baggrund 

af kort og billedmateriale. 

 

Have forståelse for 

sammenhængen mellem fagets 

delområder. 

 

Bearbejde data og præsentere og 

vurdere resultater og 

konklusioner 

Vejrforhold, klima og 

klimaforandringer* 

 

Meteorologi – 

vindsystemer og 

nedbørstyper* 

 

Atmosfærens opbygning 

– ozonlaget og 

drivhuseffekten* 

Naturgeografi – jorden og mennesket. 

 

Naturgeografi – vores verden.  

 

Et udvalg af forskellige relevante 

artikler. 

 

Opgaver og øvelsesvejledning 

Anvende fagbegreber – og sprog. 

 

Opøve en systematisk og eksakt 

iagttagelsesevne og være i stand 

til at drage slutninger heraf. 

 

Arbejde empirisk fx ved 

indsamling af data i felten og i 

laboratoriet 

 

Analyse og fortolkning af 

rummelige mønstre på baggrund 

af kort og billedmateriale. 

 

Have forståelse for 

sammenhængen mellem fagets 

delområder. 

 

Bearbejde data og præsentere og 

vurdere resultater og 

konklusioner.  

 

* Meritgivende fra 10. klasse 



 

2. HF 

Fællesfaglige temaer for NF: Vand og global opvarmning 

Emne: Stofområder/pensum: Kompetencer: 

Naturlige og 

menneskeskabte 

energistrømme og 

stofkredsløb.  

 

 

Bæredygtighed og 

klima* 

 

Vandets kredsløb, 

udnyttelse og 

forvaltning.  

 

*Repetition af klimaændringer med 

kobling til stofkredsløb og 

bæredygtighed. Bæredygtighed 

kobles også til udnyttelse af vand og 

forvaltning.  

 

Energiforsyning i byer og vedvarende 

energikilder 

 

 

Pensum findes i:  

 

Naturgeografi – jorden og mennesket. 

 

Naturgeografi – vores verden.  

 

Et udvalg af forskellige relevante 

artikler. 

 

Opgaver og øvelsesvejledning 

Anvende fagbegreber – og sprog. 

 

Opøve en systematisk og eksakt 

iagttagelsesevne og være i stand 

til at drage slutninger heraf. 

 

Arbejde empirisk fx ved 

indsamling af data i felten og i 

laboratoriet 

 

Analyse og fortolkning af 

rummelige mønstre på baggrund 

af kort og billedmateriale. 

 

Have forståelse for 

sammenhængen mellem fagets 

delområder. 

 

Bearbejde data og præsentere og 

vurdere resultater og 

konklusioner.  

 

 

 


