
STUDIEPLAN 
Geografi C 
 
Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus: HF 2018-2019 
 

Fællestemaer 
Ved indførelsen af Steiner HF på Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus skal hf-læreplanen i 
fagene følges. Kravene til de tre naturvidenskabelige fag biologi, geografi og kemi er 
slået sammen og ses i bilag 18 for den naturvidenskabelige faggruppe. Link: 
https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/hf-
laereplaner-2017 
Det fremgår af denne, at kernestoffet skal omfatte mindst tre fællesfaglige temaer 
og disse vælges i samråd mellem lærerne i biologi, geografi og kemi og derudover 
gennemføres et projektforløb med et fællesfagligt tema. 
Lærerne i disse fag har diskuteret hvordan vi på skolen kan leve op til disse nye 
krav og samtidig bevare og følge det steinerpædagogiske princip om, at den almene 
udvikling af det unge menneske danner grundlag for de faglige temaer der 
undervises i for hver årgang. 
Efter nøje overvejelser og ved gennemgang af de nuværende hovedfagsperioder er 
det besluttet af vælge følgende 4 fællesfaglige temaer:  
 - Sundhed 
 - Menneskets fødevaregrundlag 
 - Affald, ressourcer og emballage 
 - Vand  
   
Vand er valgt som tema ved gennemførelse af et projektforløb i 1. HF, der ligger 
indenfor de fællesfaglige temaer og vand er valgt her da det opleves i mange 
sammenhænge og er ideelt til at binde de tre fag sammen.  
I forløbet lægges der ud med den naturvidenskabelige metode, hvorefter der 
fokuseres på vand. Eleverne besøger vandværk og rensningsanlæg og arbejder 
eksperimentelt i skolens laboratorium. 
 
 
Selve studieplanen for geografi fremstår af nedenstående tabel. 
 

KALENDER EMNE OG OMFANG PENSUM KOMPETENCER (fokus) 

9.klasse1 

(forår) 

Geologi  Jordens udviklingshistorie 

Det geologiske kredsløb  

Kontinentformende 
processer ved 
pladegrænserne, samt 
tilknyttede fænomener 
som vulkanisme, jordskælv 
og bjergkædedannelse 

-at tilegne sig og anvende 
fagbegreber og et fagligt 
sprog 

-at opøve en systematisk 
og eksakt 
iagttagelsesevne og være 
i stand til at drage 
slutninger heraf 

-at analysere og fortolke 
rumlige mønstre på 
baggrund af kort og 
billedmateriale, herunder 
digitale kort og GIS. 

10.klasse2 Klimatologi Meteorologi – vejret i DK -at tilegne sig og anvende 

                                       
1 9.klasse 2017/18: Der meritoverføres 8 timer indenfor emnerne Jordens og landskabernes 
processer. 



(efterår) (3 ugers hovedfag 
=30timer) 

 

 

• Vejrudviklingen 
langs en kold- og 
varmfront 

• Nedbørsdannelse  

Klimatologi 

• Den atmosfæriske 
cirkulation som 
resultat af 
temperaturforskelle 

• Corioliseffekten 

• Kyst- og 
fastlandsklima 

• Nedbørstyper 

• Jordens klimazoner  

• Havstrømme / den 
termohaline 
cirkulation 

 

fagbegreber og et fagligt 
sprog 

-at lære om forskellen 
mellem kvalitativt og 
kvantitativt data 

-at opøve en systematisk 
og eksakt 
iagttagelsesevne og være 
i stand til at drage 
slutninger heraf 

-at analysere og fortolke 
rumlige mønstre på 
baggrund af kort og 
billedmateriale, herunder 
aktuelle digitale kort og 
satellitbilleder 

-at arbejde empirisk, fx 
ved indsamling af data i 
felten eller i laboratoriet 

-at have forståelse for 
sammenhængen mellem 
fagets delområder. 

1.HF 

(efterår) 

Klimaændringer 
og 
bæredygtighed 

(Fordybelsesfag: 
20,25 timer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimaforandringer:  

• Hvilke tegn er der 
på at klimaet er ved 
at forandre sig?  

• Hvilke lokale 
konsekvenser kan 
vi forvente som 
resultat af den 
globale 
opvarmning? 

• Arbejde med 
kvalitativt og 
kvantitativt data 
(artikler, video, 
billeder, grafer). 

Drivhuseffekten: 

• Strålingsbalancen 

• Det globale 
kulstofkredsløb 

• Besøg på Lisbjerg 
forbrændingsanlæg 

Løsningsmuligheder: 

• Bæredygtigheds-
begrebet 

• Workshop om 
begrebet 
Væredygtighed med 
ReThink Human 

-at tilegne sig og anvende 
fagbegreber og et fagligt 
sprog 

-at analysere og fortolke 
rumlige mønstre på 
baggrund af kort og 
billedmateriale, herunder 
digitale kort og GIS 

-at indsamle, vurdere og 
anvende geografifaglige 
tekster og informationer 
fra forskellige typer af 
kilder, herunder netkilder 

-at gennemføre og 
dokumentere 
empiribaseret arbejde i 
laboratoriet og i felten 

-at arbejde kvantitativt og 
kvalitativt 

-at bearbejde data og 
præsentere og vurdere 
resultater og konklusioner 

-at sætte lokale natur- og 
samfundsmæssige forhold 
ind i en global 
sammenhæng og forstå 
globale processers lokale 
konsekvenser 

-selvstændigt at 

                                                                                                                            
2 10.klasse 2017/18: Der meritoverføres 10,75 timer indenfor emnerne Klima og vejrforhold. 



Being, Aarhus 

• Gruppearbejde i 
samarbejde med 
engelsk: eleverne 
arbejder med et 
emne indenfor 
bæredygtighed, 
med fokus på 
løsningsmuligheder 
(lokal og global) 

 

undersøge 
problemstillinger samt 
udvikle, vurdere og 
præsentere løsninger, 
hvor fagenes viden og 
metoder anvendes 

-behandle problem-
stillinger i samspil med 
andre fag, specielt kemi 
og engelsk. 

1.HF 

(forår) 

Byudvikling og 
erhverv i en 
globaliseret 
verden 

(6 timer virtuel 
undervisning under 
studierejsen til 
New York) 

Byudvikling og erhverv i en 
globaliseret verden 

• Case: New York 

 
-at analysere og fortolke 
rumlige mønstre på 
baggrund af kort og 
billedmateriale, herunder 
digitale kort og GIS 

-at bearbejde data og 
præsentere og vurdere 
resultater og konklusioner 

 

1.HF 

(forår) 

Ressource-
forvaltning og 
bæredygtighed 

(3 ugers hovedfag 
=30 timer) 

 

Demografi: 

• Den demo-
grafiske udvikling 
og befolknings-
fremskrivninger 

Ressourcer og 
bæredygtighed: 

• Energi: Vedvarende 
og ikke-vedvarende 
energikilder, samt 
de tilhørende 
teknologiske 
udfordringer 

• Fødevarer: 
Udvalgte historiske 
og nutidige 
landbrugstyper, 
med fokus på 
næringsstofkreds-
løbet; afskovnings-
problematikken, 
ørkenspredning og 
”den grønne 
revolution” 

• Forbrugsmønstre og 
deres konsekvenser 
for naturen; plastik 
og emballage som 
eksempel på et 
menneskeskabt 
stofkredsløb 

 

-at udtrykke sig mundtligt 
og skriftligt ved brug af 
fagenes begreber og 
repræsentationer 

-at gennemføre og 
dokumentere 
empiribaseret arbejde i 
felten 

-at arbejde kvantitativt og 
kvalitativt 

-at analysere og fortolke 
rumlige mønstre på 
baggrund af kort og 
billedmateriale, herunder 
digitale kort og GIS 

-at indsamle, vurdere og 
anvende geografifaglige 
tekster og informationer 
fra forskellige typer af 
kilder, herunder netkilder  

-at bearbejde data og 
præsentere og vurdere 
resultater og konklusioner 

-at sætte lokale natur- og 
samfundsmæssige forhold 
ind i en global 
sammenhæng og forstå 
globale processers lokale 
konsekvenser 

-at beskrive udvalgte 
problemstillinger ved 
anvendelse af geografisk 
viden, modeller og 



metoder 

-undersøge 
problemstillinger samt 
undersøge og vurdere 
løsninger, hvor fagenes 
viden og metoder 
anvendes 

-behandle 
problemstillinger i samspil 
med biologi og kemi. 

2.HF 
(efterår) 

OBS: fra 
2019-20 i 
starten af 
1.HF 

Vand 

(fællesfagligt 
projektforløb over 
4 dage = 8 timer 
pr. fag, 24 timer i 
alt) 

Gennemgang af den 
naturvidenskabelige 
metode 

Vandets kredsløb 

Vand som ressource 
(drikkevand/grundvand og 
spildevand) 

Besøg på et vandværk 
eller rensningsanlæg. 

 

-at gennemføre og 
dokumentere 
empiribaseret arbejde i 
felten 

-at arbejde kvantitativt og 
kvalitativt 

-at bearbejde data og 
præsentere og vurdere 
resultater og konklusioner 

-at beskrive udvalgte 
problemstillinger ved 
anvendelse af geografisk 
viden, modeller og 
metoder 

-behandle 
problemstillinger i samspil 
med biologi og kemi. 

 

 

Progression i faget: 
 
Temaerne er tilrettelagt, så eleverne bevæger sig fra at have fokus på det 
redegørende og forklarende niveau (geologi, klimatologi) til mere komplekse 
problemstillinger (Ressourcefordeling, Byudvikling og erhverv i en globaliseret 
verden) der kræver et større overblik over fagets delområder samt et øget fokus på 
selvstændighed i analyse, diskussion og vurdering af løsningsmuligheder. 
 


