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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj/juni  2019 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Naturvidenskabelig faggruppe C 

Lærer(e) Elisabeth Møller Jensen (kemi), Morten Bo Sten (geografi), Lene Holmgård 
Nielsen (biologi) 

Hold 1p NF 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Intro – Rørbæk sø 

Titel 2 Forløb 1: Regnskovens udfordringer 

Titel 3 Projekt 1: Regnskovens udfordringer 

Titel 4 Forløb 2: MEGA-byer 

Titel 5 Projekt 2: MEGA-byer 

Titel 6 Forløb 3: Kampen om ressourcerne 

Titel 7 Projekt 3: Kampen om ressourcerne 

Titel 8 Afsluttende skriftligt produkt  

 
 
Lærebøger: 
Biologi til tiden, Lone Als Egebo m.fl., Nucleus, 2. udgave, 2012  
https://bioaktivator.systime.dk/ 
 
Mennesket og Naturvidenskaben, Birgit Sandermann Justesen og Asbjørn Petersen, GO forlag, 

2015 
Isis Kemi C, Kim Bruun m.fl., Systime, 2010 
Nye kemiske horisonter, red. Claus Hviid Christensen m.fl., DTU 
Naturgeografiportalen, Jesper Frænde m.fl., Gyldendal, 2. udgave, 2017 
  

https://bioaktivator.systime.dk/
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Titel 1 

 

 
Intro – Rørbæk sø 

Indhold  
Tværfagligt (biologi og geografi): 
Rørbæk sø, ekskursionsmateriale 4 sider 
 
Øvelser/opgaver som inddrages til eksamen: 
Journal: Feltmålinger ved Rørbæk sø (tværfaglig) 
                                                

Omfang 
 

4 lektioner (90 min.) 

Særlige 
fokus-

punkter 

Faglige emner: 
Undersøgelse af naturtyper, lysmålinger, jordbundens opbygning, luftfugtighed og 

temperatur 
Kompetencer: 
At træne brugen af fagtermer.  
At kunne udføre målinger i felten 

 

Væsent-
ligste ar-
bejdsfor-
mer 

Klasseundervisning, feltarbejde, skriftligt arbejde og gruppearbejde. 
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Titel 2 
 

 
Forløb 1: Regnskovens udfordringer 
 

Indhold Geografi: 
 

Geomorfologi 

Geomorfologi og det danske landskab 

Glacialmorfologi og istidslandskaber 

Danmark isdækket 

Den glaciale landskabsserie 
Isostasi og eustasi 

Jordbundsforhold 

Danmarks Jordbund 

Jordbundens opbygning   

Jordbundstyper i Danmark 

Oversigt over globale jordbundstyper 

Klima- og plantebælter 

Klimasystemer og klimazoner 

Vand i bevægelse 

Vandets kredsløb  

Overfladisk og underjordisk afstrømning 

Jordvand og grundvand 

Vandforbrug 

Vandforbrug og vandstress 

Vandforurening 

 

Biologi:  
Biologikompendie, bestående af: 

Biologi i fokus, Bodil Blem Bidstrup m.fl, 1.udgave, 2010, Nucleus side 
131-135 
Lærerfremstillede noter (plantecelle, fotosyntese, vækst,  nærings-
stoffer, begrænsende faktor mm) 
Biologi i udvikling, Marianne Frøsig m.fl, 1.udgave 2014 side 35-37 
NF-bogen, Anders Grosen m.fl. 1.udgave, 2014, side 61-63 
Regnskoven på tværs, Liane Gerup Damsø m.fl, 2017, nucleus 

Biologi til tiden s. 117-125 
http://www.bioweb.dk/studierum.php?CatID=12&studieobjektId=6 

Serie Vores planet: Regnskoven (8) og De store skove (10) 
Mikroskopi af plantecelle, læbeceller og forsøg med gær. 
 
Kemi:  
Isis C: 10-16, 20-21, 30-35, 82-87, 90-91, 97  
Supplerende stof (kemi): 
Kemidel i arbejdshæftet om regnskov (ioner i regnskovsjord) side 8-9 
 
 

http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/jordens_og_landskabernes_processer/geomorfologi
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/jordens_og_landskabernes_processer/geomorfologi
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/jordens_og_landskabernes_processer/geomorfologi/kapitler/geomorfologi_og_det_danske_landskab
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/jordens_og_landskabernes_processer/geomorfologi/kapitler/geomorfologi_og_det_danske_landskab
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/jordens_og_landskabernes_processer/geomorfologi/kapitler/glacialmorfologi_og_istidslandskaber
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/jordens_og_landskabernes_processer/geomorfologi/kapitler/glacialmorfologi_og_istidslandskaber
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/jordens_og_landskabernes_processer/geomorfologi/kapitler/danmark_isdaekket
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/jordens_og_landskabernes_processer/geomorfologi/kapitler/danmark_isdaekket
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/jordens_og_landskabernes_processer/geomorfologi/kapitler/den_glaciale_landskabsserie
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/jordens_og_landskabernes_processer/geomorfologi/kapitler/den_glaciale_landskabsserie
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/jordens_og_landskabernes_processer/geomorfologi/kapitler/isostasi_og_eustasi
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/jordens_og_landskabernes_processer/jordbundsforhold
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/jordens_og_landskabernes_processer/jordbundsforhold/kapitler/danmarks-jordbund
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/jordens_og_landskabernes_processer/jordbundsforhold/kapitler/jordbundens_opbygning
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/jordens_og_landskabernes_processer/jordbundsforhold/kapitler/jordbundens_opbygning
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/jordens_og_landskabernes_processer/jordbundsforhold/kapitler/jordbundstyper_i_danmark
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/jordens_og_landskabernes_processer/jordbundsforhold/kapitler/oversigt_over_globale_jordbundstyper
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/klima_og_plantebaelter
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/klima_og_plantebaelter/kapitler/klimasystemer-og-klimazoner
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/vand-i-bevaegelse/kapitler/vandets_kredsloeb
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/vand-i-bevaegelse/kapitler/vandets_kredsloeb
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/vandbalance/kapitler/overfladisk_afstroemning
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/vandbalance/kapitler/jordvand_og_grundvand
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/vandforbrug
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/vandforbrug/kapitler/vandforbrug_og_vandstress
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/vandforbrug/kapitler/vandforurening
http://www.bioweb.dk/studierum.php?CatID=12&studieobjektId=6
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Øvelser/opgaver som inddrages til eksamen: 
 Sigteanalyse (geografi) 

 Vand Gennem jord (geografi) 

 Påvisning af ioner i gødning (rapport kemi) 

 Stoffers blandbarhed (journal kemi) 

 Fotosyntese og respiration (biologi) 

 Turen til Rørbæk sø og Randers regnskov (biologi) 

 

Omfang 
 

38 lektioner (90 min.) 

Særlige fo-
kuspunkter 

Faglige emner: 
Geografi: Istidslandskaber, jordbund, vandkredsløb, grundvand, klimazoner. 
 

Biologi: økosystem, biotiske og abiotiske faktorer, interspecifik og intraspecifik 
konkurrence, fotosyntese, respiration, plantecelle, fødekæder og fødenet, nærings-
stoffer, begrænsende faktor, biodiversitet, regnskov. 
 
Kemi: Det periodiske system, elektronstruktur elektronparbinding, elektronegativi-
tet, polaritet, opløselighed. Ionbindinger, ioner og salte, molekyler og ionforbindel-
ser, navngivning, ionforbindelsers opløselighed i vand, afstemning af reaktionsske-
maer 
 
Kompetencer: 
At kunne forholde sig til symbolsprog og modeller. 
At kunne bruge relevant fagsprog. 
At indøve skriftlighed i forbindelse med rapporter og skriftlige opgaver.  

Naturvidenskabelig arbejdsmetode og hvordan en naturvidenskabelig rapport skal 
opbygges. 
At kunne udføre eksperimentelt arbejde på en fornuftig måde. 

 

Væsentlig-
ste arbejds-
former 

Klasseundervisning, eksperimentelt arbejde, skriftligt arbejde og gruppearbejde. 
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Titel 3 
 

 
Projekt 1: Regnskovens udfordringer 
 

Indhold Projektet går på at lave en fremstilling (planche eller en folder) af et emne med 
tværfagligt naturvidenskabeligt indhold ud fra udleveret materiale (bilag). Be-
svarelsen fremvises for klassen. 
 
Forud for projektets udførelse har klassen været på besøg i Randers Regnskov, 
hvor de via Skoletjenesten og medbragte spørgeark blev præsenteret for regn-
skoven som økosystem. 
Kernestof:  
materiale fra Randers regnskov (5 sider) 
Supplerende stof: 
Projektmateriale (13 sider) 

 

Omfang 
 

7 lektioner (90 min.) 

Særlige fokus-
punkter 

At samarbejde i en gruppe. 
Træning i at formidle viden mundtligt og visuelt med korrekt brug af fagudtryk. 
Opnå viden om at arbejde med et tværfagligt perspektiv. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Skriftligt arbejde  

Projektarbejde 
Mundtlig fremstilling  
 
 

Retur til forside 
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Titel 4 
 

 
Forløb 2: MEGA-byer 

Indhold Geografi: 
Bæredygtighed 
Vækst 
Begrebet bæredygtighed 
Befolkning og demografisk transition 
Hvorfor interesserer vi os for befolkningsudvikling? 
Vandringer (migrationer) 
Den demografiske transition 
Den demografiske transition i ulandene 
Befolkningspyramider 
Fertilitet 
Befolkningens aldersfordeling 

Befolkningspolitik 
Erhvervsudvikling og hovederhverv 
Erhvervsinddeling 
Lokalisering 
I- og ulande 
Lavindkomst-, mellemindkomst- og højindkomstlande 
Udviklingsteori og -strategi 
Begrebet "energi" 
De forskellige energiformer 
Energistrømme 
Udviklingen i det globale energiforbrug 
Urbanisering 
Bybegrebet 

Den historiske byudvikling 
Urbane modeller 
Virkeligheden og de urbane modeller 
De globale storbyer 
Jordens albedo 
Hvordan påvirker megabyer naturgrundlaget? 
Megabyer i fremtiden 
Regionsbegrebet og megabyer 
PDF: ”Varmeøer” (Folder om den urbane varmeø). Eva Bøgh m.fl. Dansk byplanla-
boratorium. 
Supplerende stof (geografi): 
Film: Urban future. Mumbai – En by af øer. DR Kultur. 2016. 

Film: Forureningens historie 4 – Vandet er giftigt. DR. 2003. 
Video om olie og kul: http://www.duda.dk/video/klima/kul-olie/kul-olie.html 
 
Biologi: De officielle kostråd på www.altomkost.dk 

Biologi til tiden s. 19-34, 35-46 

Kostundersøgelse 

Små øvelser med kulhydrater 

Øvelser om peakflow, vitalkapacitet og kondital (http://www.steptest.dk/Step-

test_b3.html) 

http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/baeredygtighed/kapitler/baeredygtighed.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/baeredygtighed/kapitler/vaekst.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/baeredygtighed/kapitler/begrebet_baeredygtighed.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/befolkning_og_demografisk_transition/kapitler/befolkning_og_demografisk_transition.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/befolkning_og_demografisk_transition/kapitler/hvorfor_interesserer_vi_os_for_befolkningsudvikling.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/befolkning_og_demografisk_transition/kapitler/vandringer.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/befolkning_og_demografisk_transition/kapitler/den_demografiske_transition.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/befolkning_og_demografisk_transition/kapitler/den_demografiske_transition_i_ulandene.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/befolkning_og_demografisk_transition/kapitler/befolkningspyramider.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/befolkning_og_demografisk_transition/kapitler/fertilitet.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/befolkning_og_demografisk_transition/kapitler/befolkningens_aldersfordeling.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/befolkning_og_demografisk_transition/kapitler/befolkningspolitik.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/erhvervsudvikling_og_hovederhverv/kapitler/erhvervsudvikling_og_hovederhverv.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/erhvervsudvikling_og_hovederhverv/kapitler/erhvervsinddeling.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/erhvervsudvikling_og_hovederhverv/kapitler/lokalisering.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/i_og_ulande/kapitler/i_og_ulande.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/i_og_ulande/kapitler/lavindkomst_mellemindkomst_og_hoejindkomstlande.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/i_og_ulande/kapitler/udviklingsteori_og_strategi.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/i_og_ulande/kapitler/udviklingsteori_og_strategi.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/begrebet_energi/kapitler/begrebet_energi.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/begrebet_energi/kapitler/de_forskellige_energiformer.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/begrebet_energi/kapitler/energistroemme.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/begrebet_energi/kapitler/udviklingen_i_det_globale_energiforbrug.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/urbanisering/kapitler/urbanisering.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/urbanisering/kapitler/bybegrebet.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/urbanisering/kapitler/den_historiske_byudvikling.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/urbanisering/kapitler/urbane_modeller.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/urbanisering/kapitler/virkeligheden_og_de_urbane_modeller.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/urbanisering/kapitler/de_globale_storbyer.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima/energibalancen/kapitler/jordens_albedo.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/megabyer/hvordan_paavirker_megabyer_naturgrundlaget/kapitler/hvordan_paavirker_megabyer_naturgrundlaget.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/megabyer/hvordan_paavirker_megabyer_naturgrundlaget/kapitler/megabyer_i_fremtiden.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/megabyer/hvordan_paavirker_megabyer_naturgrundlaget/kapitler/regionsbegrebet_og_megabyer.aspx
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Urban%20future&orderby=title&SearchID=f2e0678e-bcf4-4757-954d-c57429749acc&index=4
https://www.dr.dk/bonanza/serie/417/forureningens-historie/19639/forureningens-historie-44-vandet-er-giftigt
http://www.duda.dk/video/klima/kul-olie/kul-olie.html
http://www.altomkost.dk/
http://www.steptest.dk/Steptest_b3.html
http://www.steptest.dk/Steptest_b3.html
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Kemi:   
Isis C: 40-47, 50-51, 124-129, 162-163 

Supplerende stof (kemi):  
Luftforurening, noter 2 sider 
 
Øvelser/opgaver som inddrages til eksamen: 

 Opvarmning og afkøling af sand og vand (geografi) 
 Strålingsbalancen (geografi) 
 Demografisk transition (geograf) 
 Måling af blodsukker (biologi) 
 Blodkredsløbet (biologi) 
 Organiske stoftyper (rapport kemi) 
 Substitution (journal kemi) 
 Redoxreaktioner (journal kemi) 

 

Omfang 
 

42 lektioner (90 min.) 

Særlige 
fokus-
punkter 

Faglige emner: 
 
Geografi: Vandets kredsløb, nedbørsdannelse, vandressourcer, klimazoner, plante-
bælter, termiske høj- og lavtryk, det globale vindsystem, ITK-zonen, kyst- og fast-
landsklima, Jordklodens opbygning, pladetektonik, jordskælv, seismiske bølger, 
tsunami, vulkantyper, magma, istidslandskabet, jordbundstyper, porøsitet og per-
meabilitet. 
 
Biologi: kostråd, kroppens energibalance, basalstofskifte, energiindhold og energi-
fordeling, kulhydrat fordøjelse, fordøjelsesenzymer, kulhydrater, blodsukker, mo-

tion, blodkredsløbet, blodtryk, åndedrættet, respiration 
 
Kemi: Carbonhydrider, alkaner, alkener, alkoholer, navngivning, forbrændingsreak-

tioner, substitution, addition, redoxreaktioner, oxidationstal, luftforurening. 
 
Kompetencer: 
At arbejde sikkert i laboratoriet 
Mundtlig og skriftlig formidling 
At relatere symbolsprog og modeller 
At bruge fagsprog 
At se sammenhæng mellem naturvidenskabelig viden og hverdagen/samfundsfor-
hold 

Væsent-
ligste ar-
bejdsfor-
mer 

Klasseundervisning, eksperimentelt arbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde, 
mundtlig fremstilling. 

Retur til forside 
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Titel 5  
Projekt 2: MEGA-byer 

Indhold Kernestof : 
Eleverne arbejder i grupper med én af følgende 5 megabyer: 
 

 Lagos 

 New York 

 Mumbai 

 Toyko 

 Mexico City 

Omfang 
 

5 lektioner (90 min.) 

Særlige fo-
kuspunkter 

Projektet går på at lave en powerpoint præsentation med tværfagligt naturviden-

skabeligt indhold. Særlig fokus på: brugen af fagbegreber fra alle tre fag, dispone-

ring af tiden så alle tre fag er fornuftigt repræsenteret i artiklen, præsentation af 

forståelse for de tre fags indbyrdes samspil 

Besvarelsen fremlægges for klassen. 
 
Kompetencer: 
At formidle et tværfagligt emne skriftligt. 

Væsentlig-

ste ar-
bejdsfor-
mer 

Skriftligt arbejde – artikel med naturvidenskabelig indhold 

Projektarbejde 
Skriftlig fremstilling 

Retur til forside 
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Titel 6 
 

 
Forløb 3: Kampen om ressourcerne 
 

Indhold Geografi:  
Energibalancen 
Breddegradens betydning 
Om atmosfæren 
Atmosfærens opbygning 
Strålingsbalancen 
Skyernes bidrag til strålingsbalancen 
Den termohaline cirkulation 
Kulstof 
Kulstofkredsløbet 
Drivhuseffekten 

Udviklingen i den globale temperatur 
Drivhuset omkring Jorden 
Atmosfærens indhold af CO2 

Måling af CO2 på Hawaii 
Kilde til drivhusgasserne 
Konsekvenser af klimaforandringerne 
Konsekvenser i Europa 
Andre generelle konsekvenser 
Danmark under de kommende klimaforandringer 
Klimakommunikation 
Fossile brændstoffer 
Dannelse af olie og naturgas 
Olien i Nordsøen 

Verdens olieproduktion 
Den danske olie- og gasproduktion 
Danmarks energipolitik 
Atomkraftværker 
Vedvarende Energi 
Vedvarende energi 
Forbrug af vedvarende energi 
Danmark – Et vindmølleland 
Fremtiden for vedvarende energi i Danmark 
Supplerende: 
PDF: ”Den daglige energi – DK” (Note om danskernes daglige energiforbrug). Pe-
ter Frykman. GEUS. 

Video om kulstofkredsløbet: https://www.youtube.com/watch?v=KPgDjoUeiK4  
Video om drivhuseffekten: http://www.duda.dk/video/klima/drivhuseffek-
ten/drivhuseffekten.html 
Isen smelter (journal-øvelse) 
Grønlandspumpen (journal-øvelse) 
Havene optager varmen (journal-øvelse) 
 
 
 

http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima/energibalancen.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima/energibalancen/kapitler/breddegradens_betydning.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima/atmosfaeren/kapitler/atmosfaeren.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima/atmosfaeren/kapitler/atmosfaerens_opbygning.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima/energibalancen/kapitler/straalingsbalancen.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima/energibalancen/kapitler/skyernes_bidrag_til_straalingbalancen.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima/energibalancen/kapitler/den_termohaline_cirkulation.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/jordens_og_landskabernes_processer/kulstof.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/jordens_og_landskabernes_processer/kulstof/kapitler/kulstofkredsloebet.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima/drivhuseffekten.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima/drivhuseffekten/kapitler/drivhuseffekten.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima/drivhuseffekten/kapitler/drivhuset_omkring_jorden.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/global_opvarmning/atmosfaerens_co2_indhold/kapitler/atmosfaerens_co2_indhold.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/global_opvarmning/atmosfaerens_co2_indhold/kapitler/maaling_af_co2_paa_hawaii.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/global_opvarmning/atmosfaerens_co2_indhold/kapitler/kilde_til_drivhusgasserne.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/global_opvarmning/konsekvenser_af_klimaforandringerne/kapitler/konsekvenser_af_klimaforandringerne.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/global_opvarmning/konsekvenser_af_klimaforandringerne/kapitler/konsekvenser_i_europa.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/global_opvarmning/konsekvenser_af_klimaforandringerne/kapitler/andre_generelle_konsekvenser.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/global_opvarmning/konsekvenser_af_klimaforandringerne/kapitler/danmark_under_de_kommende_klimaforandringer.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/global_opvarmning/debatten_om_klimaaendringerne/kapitler/klimakommunikation.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/fossile_braendstoffer.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/fossile_braendstoffer/kapitler/dannelse_af_olie_og_naturgas.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/fossile_braendstoffer/kapitler/olien_i_nordsoeen.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/fossile_braendstoffer/kapitler/verdens_olieproduktion.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/danmark_fra_fossile_braendstoffer_til_vedvarende_energi/den_danske_olie_og_gasproduktion/kapitler/den_danske_olie_og_gasproduktion.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/danmark_fra_fossile_braendstoffer_til_vedvarende_energi/den_danske_olie_og_gasproduktion/kapitler/danmarks_energipolitik.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/atomkraft/kapitler/atomkraft.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/vedvarende_energi.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/danmark_fra_fossile_braendstoffer_til_vedvarende_energi/vedvarende_energi/kapitler/vedvarende_energi.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/vedvarende_energi/kapitler/forbrug-af-vedvarende-energi.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/danmark_fra_fossile_braendstoffer_til_vedvarende_energi/vedvarende_energi/kapitler/danmark_et_vindmoelleland.aspx
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/danmark_fra_fossile_braendstoffer_til_vedvarende_energi/vedvarende_energi/kapitler/fremtiden_for_vedvarende_energi_i_danmark.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=KPgDjoUeiK4
http://www.duda.dk/video/klima/drivhuseffekten/drivhuseffekten.html
http://www.duda.dk/video/klima/drivhuseffekten/drivhuseffekten.html


 

Side 10 af 13 

Biologi: 
Bioaktivator kap. 46 https://bioaktivator.systime.dk/index.php?id=1248&L=0 

Bioaktivator kap. 48 https://bioaktivator.systime.dk/index.php?id=1246 

Bioaktivator kap. 55 https://bioaktivator.systime.dk/index.php?id=1179 

Bioaktivator kap. 54 https://bioaktivator.systime.dk/index.php?id=1180 

https://educationalgames.nobelprize.org/educational/medicine/bloodtyping-

game/gamev2/index.html 

 

Hvad er biobrændsel.docx 

NF-grundbogen s 154-164(1).pdf 

 

Kemi:  
Isis C: 106-108, 112-115 
Kemisk mængdeberegning (egne noter side 1-12) 
Supplerende stof (kemi):  

Atmosfærens drivhusgasser (noter 3 sider) 
Mennesket og naturvidenskaben: 74-77, 83-84 (biobrændstof, biodiesel mm) 
Nye kemiske horisonter: 17-18 (bioethanol) 
 
Øvelser/opgaver som inddrages til eksamen: 

 Natron (rapport kemi) 
 Titrering af husholdningseddike (journal kemi) 
 Blodtypebestemmelse (biologi) 
 Øvelse PTC (biologi) 
 Oliens migration (geografi) 
 Isen smelter (geografi) 
 Grønlandspumpen (geografi) 

 Havene optager varmen (geografi) 
 

Omfang 
 

39 lektioner (90 min.) 

Særlige fo-
kuspunkter 

Faglige emner: 
Geografi: Solindstråling, årstidsvariationer, atmosfærens opbygning, strålingsba-
lancen, kulstofkredsløbet, drivhuseffekten, konsekvenser af klimaændringer, fos-
sile brændstoffer, reserver og ressourcer, fossilfri/vedvarende energi. 
 
Biologi: DNA, kromosomer, gener, proteinsyntese, replikation, genotype, fæno-
type, alleler, dominant, recessiv 
 
Kemi: Mængdeberegning, formel og aktuel koncentration, syre/ base reaktioner, 

pH, titrering, biobrændstoffer, drivhusgasser. 
 
Kompetencer: 
At forholde sig til naturvidenskabelige data og informationer (indhente, analysere 
og vurdere) 
At forstå forskellen mellem samme udtryks forskellige betydninger, afhængig af 
om udtrykket benyttes i hverdags-sammenhænge eller i naturvidenskabelige sam-
menhænge. 

https://bioaktivator.systime.dk/index.php?id=1248&L=0
https://bioaktivator.systime.dk/index.php?id=1246
https://bioaktivator.systime.dk/index.php?id=1179
https://bioaktivator.systime.dk/index.php?id=1180
https://educationalgames.nobelprize.org/educational/medicine/bloodtypinggame/gamev2/index.html
https://educationalgames.nobelprize.org/educational/medicine/bloodtypinggame/gamev2/index.html
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At relatere naturvidenskabelig viden til hverdagen og samfundsmæssige forhold. 
 

Væsentlig-
ste arbejds-
former 

Klasseundervisning, eksperimentelt arbejde, gruppearbejde og individuelt ar-
bejde, differentieret undervisning 

Retur til forside 
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Titel 7  
Projekt 3: Kampen om ressourcerne 

Indhold Kernestof : 
Eleverne arbejder i grupper med 1 af følgende 5 problemstillinger vedr. men-
neskets brug af Jorden og dens ressourcer: 
 

1. Skal vi dyrke mad eller skal vi dyrke biobrændstof? 
 

2. Hvilke tiltag kan man lave for at mindske drivhuseffekten? 
 

3. Kan bioteknologi være med til at sikre fremtidens fødevareforsyning? 
 

4. Hvilke udfordringer er der ved at gå fra fossile energikilder til fossil-
fri/vedvarende energikilder? 
  

  
 

Skriftligt arbejde: En Power point præsentation 

 

Omfang 
 

5 lektioner (90 min.) 

Særlige fokus-
punkter 

Projektet går på at lave en fremstilling af et emne med tværfagligt naturviden-
skabeligt indhold ud fra foreslåede udleverede materialer, som eleven selv 
kan supplere.  
 

Kompetencer: 
At formidle et tværfagligt emne mundtligt/visuelt. 
At vurdere forskellige materialers relevans i forhold til den givne problemstil-
ling. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Projektarbejde. 
 

Retur til forside 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

Side 13 af 13 

 
 

Titel 8 
 

 
Afsluttende skriftligt produkt 
 

Indhold  
De problemstillinger, som eleverne kan vælge at belyse under den interne 
prøve, tager alle afsæt i de fællesfaglige projekters emner.  
 

1. Hvordan kan vi sikre fremtidens energiforsyning uden at ødelægge 
miljøet? 

2. Hvordan sørger vi for, at der i fremtiden er tilstrækkeligt med føde-
varer til verdens befolkning? 

3. Hvilke tiltag skal der til for at sikre gode levevilkår for indbyggere i 
megabyer og hvorfor er det nødvendigt? 

4. Hvilken betydning har den stigende urbanisering for menneskers 
helbred? 

5. Hvilke tiltag kan man lave for at bevare regnskoven, og hvorfor er 
det nødvendigt? 

6. Hvilken betydning har vandet for Jordens plantevækst og for livets 
beståen? 

 

 
 

 

Omfang 
 

6 lektioner (90 min.) 
       

Særlige fokus-
punkter 

Selvstændigt arbejde med strukturering af viden.  
Fagsprog.  
Tværfaglighed. 
Skriftlig fremstilling  

Forberede mundtlig fremlæggelse. 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Projektorienteret arbejde, individuelt eller gruppevis 
 
 

Retur til forside 


