





Læreplan for videregående opplæring



Geografi I


Studieretningsfag i studieretning for allmenne,
økonomiske og administrative fag

















Oslo, september 1994
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet






Forord


Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

	lov om videregående opplæring
	lov om fagopplæring i arbeidslivet


Læreplanverket består av to deler:

1.	Læreplan, generell del, for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring.
	Generell del angir overordnede mål og retningslinjer for den samlede virksomheten i grunnskolen og videregående opplæring.

2.	Læreplaner for videregående opplæring.


Denne læreplanen gjelder studieretningsfaget geografi I (fysisk geografi) i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag.


Når læreplanene for alle løp foreligger, vil de enkelte læreplaner bli satt sammen til én læreplan for hvert løp. Det innebærer at det må foretas enkelte justeringer i planene. I denne forbindelse vil det også bli vurdert om det er elementer i læreplanene som overlapper hverandre. Språklig gjennomgang vil bli foretatt når den endelige læreplanen foreligger. Oversikt over opplærings-tilbud og annen informasjon om videregående opplæring vil bli utgitt separat.

Departementet forventer at skolene i løpet av en overgangsperiode på 5 år fra 01.08.94 har skaffet nødvendig utstyr til å kunne bruke informasjonsteknologi i opplæringen.

Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til de endelige læreplaner for de ulike opplæringsløp foreligger.






Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 29. september 1994.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Jord, luft og vann er de grunnleggende elementene i vårt naturmiljø, elementer som utgjør selve livsgrunnlaget på jorda. I dag er imidlertid både jord, luft og vann påvirket av menneskelige aktiviteter i så stor grad at det naturlige livsmiljøet ofte forringes eller er truet av ødeleggelse. Eksempler på aktuelle miljøspørsmål er:       

-	menneskeskapte endringer av atmosfærens sammensetning
-	forurensning av hav og ferskvann
-	avskogning og jorderosjon 
-	forvaltning av geologiske ressurser 

Den store utfordringen i årene framover er å utnytte ressursene på en slik måte at ikke natur-miljøet og livsgrunnlaget for framtidige generasjoner blir ødelagt. Utviklingen framover må være bærekraftig. For å kunne drøfte slike sentrale utfordringer er det nødvendig å ha grunnleggende kunnskaper om naturmiljøet, hva det består av, hvilke prosesser og lovmessige sammenhenger som er virksomme og på hvilke måter menneskelige aktiviteter griper inn i dette.  

Hovedtemaene i 3-timers faget er derfor konsentrert om grunnleggende naturkunnskap knyttet til jordoverflata og jordskorpa (litosfæren), til jordas vannsystemer (hydrosfæren), til lufta (atmosfæren) og dessuten hvordan det fysiske naturgrunnlaget er bestemmende for utbredelsen av biologisk liv (biosfæren). Geografi I (fysisk geografi) omfatter derfor kunnskaper fra mange fagområder som geologi, geofysikk og biologi m.m.

Det blir lagt vekt på å drøfte miljø- og ressursproblemer knyttet til ulike naturmiljø. I tillegg blir kunnskap om kart og fjernanalyse tatt opp, siden dette er viktige verktøy både for å kartlegge og overvåke naturmiljøet. 

For å forstå hvordan naturforholdene varierer i Norge, trenger vi generelle kunnskaper om det fysiske naturmiljøet. Nasjonens grenser er imidlertid ikke grenser for bergartsformasjoner, fjellkjeder, vegetasjon, ressurser osv. Det er derfor nødvendig å ha et videre blikk (enn bare til Norge) ved behandlingen av slike temaer.

Elevene som velger faget vil få økt sin kunnskap om naturen, og vil derved kunne få rikere naturopplevelser. Med kunnskap om miljøet rundt seg vil de også få bedre grunnlag for å delta i miljødebatten og slik kunne påvirke sine omgivelser i positiv retning.







1.2	Geografi som studieretningsfag i videregående skole

Geografi I kan velges som studieretningsfag i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag. Faget utgjør en modul på 112 årstimer (gjennomsnittlig 3 uketimer), og inneholder følgende emner

	- kartkunnskap
	- geologi og geologiske ressurser
	- vær og klima
	- vann og vannressurser
	- vegetasjon og miljø


Studieretningsfaget geografi omfatter for øvrig geografi II (samfunns- og regionalgeografi) med 187 årstimer (gjennomsnittlig 5 uketimer).

































Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


Elevene skal

	ha grunnleggende kunnskaper om kart og kartframstilling

	ha grunnleggende kunnskaper om geologi, vær og klima, hydrologi og 	vegetasjonssoner

	ha kunnskaper om hvilke ressurser som finnes i naturen, og hvordan de kan utnyttes til
	menneskehetens beste

		kunne sette kunnskapene inn i et globalt perspektiv

	utvikle forståelse for, og kunne drøfte nasjonale og internasjonale miljøproblemer som
	kan følge med utnyttelsen av ulike typer naturressurser

	ha kjennskap til naturvitenskapelig tenkemåte knyttet til fysisk geografi

	kunne bruke ulike kilder, spesielt kartfestet informasjon

	ha evne til å arbeide selvstendig og kunne samarbeide med andre

	kunne forholde seg kritisk til det stoffet det arbeides med og kunne drøfte etiske 	problemstillinger

	ha evne til å stå for egne meninger og begrunne egne valg

	ha respekt for andres synspunkter uavhengig av bakgrunn, livsfase, kjønn og religion

	kunne ta ansvar for egen læring

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig














Mål 1	Kartkunnskap
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper om kart og kartbruk, og kjenne til geografiske informasjonssystemer 

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til hovedtrekkene i framstilling av kart

1b	ha kunnskap om de viktigste typene av kart, flybilder og satelittbilder

1c     kjenne til hvordan geografiske databaser organiseres og ajourføres

1d	kjenne til hvordan geografiske informasjonssystemer kan benyttes til å vurdere natur- og 	miljøforhold

1e	ha kjennskap til hvordan satelittbilder kan brukes i miljøovervåking


Mål 2	Geologi og geologiske ressurser
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper om geologi og geologiske ressurser, samt miljøkonsekvenser ved bruk av disse ressursene

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til jordas dannelse og oppbygging i ulike skall

2b	kjenne de vanligste bergartsdannende mineralene og de viktigste grunnstoffene de er bygget opp av

2c	kjenne de vanligste bergartstypene innen hver hovedgruppe av bergarter og kunne gjøre rede for hvordan de er dannet

2d	gjøre rede for den geologiske tidsrammen og hovedtrekkene i utviklingen av livet på jorda

2e	kjenne noen viktige trekk i Norges geologiske historie og hovedtrekkene i den regionale utbredelsen av bergarter i Norge

2f	kunne gjøre rede for dannelsen av olje- og gassforekomstene på den nordeuropeiske kontinentalsokkelen

2g	kjenne til hvordan mineraler og bergarter (i Norge) kan brukes som råstoff og energi-	ressurser

2h	drøfte miljøkonsekvenser og etiske problemstillinger ved utnytting av ikkefornybare 
	ressurser


Mål 3	Vær og klima
Elevene skal kjenne oppbyggingen av atmosfæren, energibalansen på jorda og de viktigste prosessene som bestemmer vær- og klimaforholdene globalt og lokalt

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne gjøre rede for jordas plass i solsystemet, jordbanen, jordaksens helling, og kunne forklare årstidsvariasjonene

3b	kjenne sammensetningen og den lagvise oppbyggingen av atmosfæren

3c	kunne gjøre rede for sammenhengen mellom  drivhuseffekten og temperaturforholdene på jordoverflata

3d	kunne forklare de store sirkulasjonssystemene i atmosfæren og i havet

3e	kunne gjøre rede for dannelse av skyer og nedbør

3f	kjenne hovedtrekkene i klimaforholdene på jorda i dag, utviklingen av klimaforholdene i kvartærtida og i historisk tid samt bruken av breer som klimaindikator

3g	kunne drøfte hvordan menneskeskapte endringer av atmosfærens sammensetning kan påvirke klimaet og menneskets helse og vite hvordan negative endringer kan motvirkes

3h	ha kjennskap til solstråling, vind og bølger som energikilder


Mål 4	Vann og vannressurser
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper om hydrosfæren og vannets kretsløp, og om bruk og forvaltning av vannressursene

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	vite hva vi forstår med hydrosfæren

4b	kunne forklare hovedtrekkene ved vannets kretsløp

4c	kunne gjøre rede for avrenning og vannføring i ulike typer norske vassdrag

4d	kunne drøfte årsaker til jorderosjon, flom og flomskader

4e	kunne drøfte vann som ressurs, hvordan vannressursene forvaltes og kjenne eksempler på aktuelle nasjonale og internasjonale konflikter om vann




Mål 5	Vegetasjon og miljø
Elevene skal ha kunnskaper om vegetasjonssonene på jorda og kunne drøfte viktige miljøspørsmål i disse områdene

Hovedmomenter
Elevene skal 

5a	forklare hva som kjennetegner jordas store vegetasjonssoner

5b	drøfte eksempler på sammenheng mellom jordsmonn, klima og vegetasjon

5c	drøfte aktuelle miljøspørsmål i ulike vegetasjonssoner, nasjonalt og globalt

5d	ha kjennskap til bruk av biomasse som energikilde og kunne drøfte kritisk bruken av denne energikilden


































Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

		å informere eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et 		læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling mot en kompetanse
		å veilede, motivere og utvikle eleven
		å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningpraksis
		å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken 
		kompetanse eleven har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

		Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen, i de 	felles mål for studieretningsfagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen, danner 	utgangspunkt for vurderingen.

		Det er elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i 	opplæringens mål.

		Vurderingen av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanene.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

		Vurdering underveis.
		Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i termin-karakterer. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.


3.4	Spesielle forhold

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og studieretningsfag inngå.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.

Elevene skal gjennomføre minst en dagsekskursjon eller et feltarbeid. 
Ved en muntlig eksamen skal elevene i tillegg til mål og hovedmomenter, kunne gjøre rede for prosjektarbeid og ekskursjon(er).



Vedlegg 1


1.1	Timetall 


Studieretningsfaget geografi I (fysisk geografi) har 112 årstimer med i gjennomsnitt 
3 uketimer.





Merknad til vedlegg 1
Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer).
Gjennomsnittlige uketimer dividert på 38. Jfr.arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 3 uker.*






























*	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimert løp). For grupper 	
	eller enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.




Vedlegg 2


Vurdering i geografi I.



Standpunktkarakter

Det gis en standpunktkarakter i faget.
Resultatet av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakteren.



Eksamen

Elevene kan trekkes ut til en muntlig eksamen. 
Oppgavene til eksamen utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.

Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen etter retningslinjer gitt av departementet.




Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv
godkjent av departementet.  

