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EMNE OG 

OMFANG 

STEINER HF-PENSUM  KOMPETENCER OG LÆRINGSMÅL 

1.HF: 

Klimaændri

nger og 

bæredygtig

hed og 

Byudvikling 

og erhverv i 

en 

globaliseret 

verden  

(20,25 timer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressourcefo

rvaltning og 

bæredygtig

hed  

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 Being, 

Aarhus 

 • Gruppearbejde i 

samarbejde med 

engelsk: eleverne 

arbejder med et emne 

indenfor 

bæredygtighed, med 

fokus på 

løsningsmuligheder 

(lokal og global)  

 

  

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 undersøge 

problemstillinger samt udvikle, 

vurdere og præsentere løsninger, 

hvor fagenes viden og metoder 

anvendes 

 

 -behandle problemstillinger i 

samspil med andre fag, specielt 

kemi og engelsk 

 

 

- at  udtrykke sig mundtligt og 



(30 timer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demografi:  

 

• Den demografiske 

udvikling og 

befolkningsfremskrivnin

ger  

 

Ressourcer og 

bæredygtighed:  

 

• Energi: Vedvarende 

og ikke-vedvarende 

energikilder, samt de 

tilhørende teknologiske 

udfordringer  

 

• Fødevarer: Udvalgte 

historiske og nutidige 

landbrugstyper, med 

fokus på 

næringsstofkredsløbet; 

afskovningsproblemati

kken, ørkenspredning 

og ”den grønne 

revolution”  

 

• Forbrugsmønstre og 

deres konsekvenser for 

naturen; plastik og 

emballage som 

eksempel på et 

menneskeskabt 

stofkredsløb  
 

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  

 

 

 

   

 

 


