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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin Maj/juni  2020 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Naturvidenskabelig faggruppe C 

Lærer(e) Lisbeth Elbæk Petersen (bio), Morten Sigby Clausen (geo), Elisabeth Møller Jen-

sen (kemi) 

Hold 19a NF 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 
Introforløb – ekskursion til Knudmosen 

Titel 2 
Forløb 1: Kampen om resourcerne 

Titel 3 Projekt 1: Biobrændstoffer 

Titel 4 Forløb 2: Mad til milliarder 

Titel 5 Projekt 2: Mad til milliarder 

Titel 6 Forløb 3: Himmel og hav 

Titel 7 Projekt 3: Himmel og hav 

Titel 8 Afsluttende skriftligt produkt 

  

Undervisningsmaterialer: 

Kemi: 

Isis C, Kim Bruun m.fl. 3. udgave, 2. oplag. Systime 2010 

Isis C, Kim Bruun m.fl. 4. udgave. Systime 2011 

 

Geografi:  

Geografi: Naturgeografiportalen, Jesper Frænde m.fl., Gyldendal, 2. udgave, 2019 
 

Biologi: 

Biologi i udvikling, Marianne Frøsig m.fl, 1.udgave 2014 

Biologi til tiden, Lone Alsby Egebo m.fl, 2016 

Mennesket og naturvidenskaben, Birgit Sanderman Justesen og Asbjørn Petersen, 1. udgave 2015, 

GO forlag. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 1 

 

Introforløb – ekskursion til Knudmosen 

Indhold Ekskursion til Knudmosen (4 timer). Indsamling af naturvidenskabelige data og 

observationer. 

 

Ekskursionsmateriale fælles (8 sider, egne noter) 

 

Øvelser/opgaver: 

Kemi: klorofylmolekylets opløselighed (1 side) 

Biologi: Planter og lys (1 side) 

Geografi: Landskab og databehandling (3 sider) 

 

Omfang 

 

7 lektioner (5,5 timer) 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige emner: 

Undersøgelse af naturtyper, lysmålinger, jordbundens opbygning, luftfugtighed, 

temperatur. 

 

Kompetencer: 

At træne i brugen af fagtermer 

At kunne udføre målinger i felten 

Indblik i naturvidenskabelig arbejdsmetode 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning 

Ekskursion/feltarbejde 

Individuelt arbejde 

Lidt pararbejde 
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Titel 2 

 

Forløb 1: Kampen om resourcerne 

Indhold Kemi: 

• Isis C: 12-17, 20-21. 30-31, 34-35, 40-47, 50-51, 162-163 

Supplerende stof:  

• Egne noter: Stoffers opløselighed (1 side) 

• Egne noter: Kulhydrater (2 sider) 

 
Geografi:  

• PDF: Det danske landskab (Lærernoter) 

• Bæredygtighed  

• Vækst  

• Begrebet bæredygtighed  

• Økologiske fodspor  

• Kampen om vandet   

• Globale vandresurser under pres  

• Vandkonflikter  

• Introduktion  

• Vandkonflikter i Californien  

• Californiens naturgivne forhold  

• Vandforbrug  

• Vand i bevægelse 

• Vandets kredsløb 

• Vandforbrug 

• Vandforbrug og vandstress 

• Vandforurening 

• Grundvandsforurening i DK  

• Energi 

• Begrebet energi 

• Energistrømme 

• Udvikling i DK’s energiforbrug siden 1970 

• DK’s energiforsyning 

• Olien i Nordsøen 

• Verdens olieproduktion 

• DK’s olie og gasproduktion 

• Kulstofkredsløbet 

• Olie og naturgas 

• Dannelse af olie og naturgas 

• DK’s energipolitik 

• Forbrug af vedvarende energi 
 
Supplerende stof (geografi):  

• PDF: Grundlæggende om grundvand. Geoviden nr. 2 Juni 2019 s. 4-5. 

• PDF: Geologiske lag leder grundvandet på vej. Geoviden nr. 2 Juni 2019 s. 9-11 

• Solenergi 

• Vindenergi 

• Vandkraft 

https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/baeredygtighed
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/baeredygtighed/kapitler/vaekst
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/baeredygtighed/kapitler/begrebet_baeredygtighed
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/baeredygtighed/kapitler/oekologiske_fodspor
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/kampen_om_vandet
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/kampen_om_vandet/globale_vandresurser_under_pres/kapitler/globale_vandresurser_under_pres
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/vandmiljoeplaner/kapitler/vandkonflikter
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/kampen_om_vandet/vandkonflikter_i_californien
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/kampen_om_vandet/vandkonflikter_i_californien/kapitler/vandkonflikter_i_californien
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/kampen_om_vandet/vandkonflikter_i_californien/kapitler/californiens_naturgivne_forhold
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/kampen_om_vandet/vandkonflikter_i_californien/kapitler/vandforbrug
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/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
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/kampen_om_vandet/danmarks_vand/kapitler/kilder_til_forurening_af_danmarks_grundvand_og_tiltag_til_dets_beskyttelse
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/energi
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/energi/kapitler/begrebet_energi
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/energi/kapitler/energistroemme
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/danmark_fra_fossile_braendstoffer_til_vedvarende_energi/udviklingen_i_danmarks_energiforbrug_siden_1970erne/kapitler/udviklingen_i_danmarks_energiforbrug_siden_1970erne
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/danmark_fra_fossile_braendstoffer_til_vedvarende_energi/danmarks_energiforsyning/kapitler/danmarks_energiforsyning
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/fossile_braendstoffer/kapitler/olien_i_nordsoeen
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/fossile_braendstoffer/kapitler/verdens_olieproduktion
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/danmark_fra_fossile_braendstoffer_til_vedvarende_energi/den_danske_olie_og_gasproduktion/kapitler/den_danske_olie_og_gasproduktion
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/jordens_og_landskabernes_processer/kulstof/kapitler/kulstofkredsloebet.aspx
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/fossile_braendstoffer/kapitler/olie-og-naturgas
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/fossile_braendstoffer/kapitler/dannelse_af_olie_og_naturgas
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/danmark_fra_fossile_braendstoffer_til_vedvarende_energi/den_danske_olie_og_gasproduktion/kapitler/danmarks_energipolitik
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/vedvarende_energi/kapitler/forbrug-af-vedvarende-energi
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/vedvarende_energi/kapitler/solenergi
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/vedvarende_energi/kapitler/vindenergi
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/vedvarende_energi/kapitler/vandkraft
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• Bølgeenergi og tidevandsenergi 

• Geotermisk energi 

• Atomkraft 

• Atomkraftværker 

Kylling eller plantefars?(Se videoen) 

 

Biologi: 
Biologi til tiden 7-15, 101-103,105-108, 117-119,123 150-153, 162  186-187 
Biologi i fokus: 133-135 
NF-grundbogen: 21, 61-63, 184-187 
Mennesket og naturvidenskaben side 74-77, 82-83 
Biologi i udvikling: 28-30 
Notat Nedbrydere og nedbrydningsprocesser' 
Artikel 'Methan fra køer' 

 

Eksperimentelt arbejde i fagene: 

Kemi: Stoffers blandbarhed (journal) 

Kemi: Forbrænding af carbonhydrider (journal) 

Kemi: Substitution i alkaner (journal) 

Kemi: Organiske stoftyper (rapport) 

Biologi: PTC smagning 

Biologi: Mikroskopi af planteceller 

Biologi: planters spalteåbninger 

Biologi : Bestemmelse af gærcellers aktivitet 

Geografi: Sigteanalyse (journal) 
Geografi: Vandvilkår i Danmark (journal) 
Geografi: Hvor siver vandet hurtigst ned? (rapport) 
Geografi: Oliens migration (journal) 

 

 

Omfang 

 

84 lektioner (63 timer) 

Særlige fokus-

punkter 

Kemi: 

Atomer, elektronstruktur, det periodiske system, reaktionsskema, molekyler, elek-

tronparbinding, rumlig form, elektronegativitet, polære og upolære bindinger, 

opløselighed, alkaner og alkeners opbygning, navngivning, fysiske og kemiske 

egenskaber, alkoholer, kulhydrater 

 

Geografi: 

Istidslandskaber, Jordbund, Bæredygtighed, Vandkonflikter, Vandets kredsløb, 

Grundvandsdannelse, Vandforbrug, Grundvandsforurening, Danmarks jordbund, 

Energiforbrug, Energiproduktion, Oliedannelse, Ressourcer og reserver, Vedva-

rende energi. 

 

Biologi: 

celledelinger, nedarvning af egenskaber, stamtavler, DNA’s opbygning, DNA-

replikation, genetisk kode, proteinsyntese, mutationer, gæring, bioenergi (bio-

brændsel) 

økosystem, fødekæde/net, celler, produktion og nedbrydning, fødepyramide/-

https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/vedvarende_energi/kapitler/boelgeenergi_og_tidevandsenergi
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/vedvarende_energi/kapitler/geotermisk_energi
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/atomkraft
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/atomkraft/kapitler/atomkraftvaerker
https://nyheder.tv2.dk/2019-09-12-hvad-udleder-mest-co2-kylling-eller-plantefars
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effektivitet, kulstofkredsløb 

 

Kompetencer: 
At gennemføre og dokumentere empiribaseret arbejde af kvalitativ og kvantitativ 
karakter under hensyntagen til sikkerhed i laboratoriet og i felten  

At præsentere, vurdere og formidle data fra empiribaseret arbejde, herunder be-
skrive og forklare enkle sammenhænge mellem det empiribaserede arbejde og 
viden, modeller og metoder fra fagene  

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

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Individuelt arbejde, klasseundervisning, eksperimentelt arbejde, pararbejde 

Inddragelse af it (onenote mm) 
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Titel 3 

 

Projekt 1: Biobrændstoffer 

Indhold Fremstilling af poster over et valgt biobrændstof. 

Materialer: 

generelt: https://www.experimentarium.dk/klima/biobraendsler-en-oversigt 

 

1. Biogas 
https://www.experimentarium.dk/klima/biogas 
https://www.experimentarium.dk/klima/biogas-fra-gylle 

2. Biodiesel 
https://www.experimentarium.dk/klima/biodiesel/ 
https://www.experimentarium.dk/klima/biodiesel-fra-alger 

3. Bioethanol 
https://www.experimentarium.dk/klima/bioethanol 
https://www.experimentarium.dk/klima/hvorfor-koerer-danske-biler-
ikke-paa-bioethanol 

4. Halm mm. 
https://www.experimentarium.dk/klima/biobraendsler-til-
kraftvarmevaerker 

https://www.experimentarium.dk/klima/biogas-fra-gylle 

 

Omfang 

 

6 lektioner (4,5 timer) 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige emner: 

Dannelse og forbrug af biobrændstof, forbrændingsreaktioner, fuldstændig og 

ufuldstænding forbrænding, CO2 neutralitet, fossile eller fornybare energikilder, 

bæredygtighed, resurser, energiforbrug 

 

Kompetencer: 

• At indsamle, vurdere og anvende biologi-, geografi- og kemifaglige tekster 
og informationer fra forskellige typer af kilder  

• At sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller 
global sammenhæng og forstå globale processers lokale konsekvenser  

• At undersøge problemstillinger samt udvikle og vurdere løsninger, hvor 
fagenes viden og metoder anvendes.  

• At give og modtage konstruktiv kritik 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Projektarbejde i grupper 

Skriftlig formidling (poster) 

Mundtlighed 

 

 

https://www.experimentarium.dk/klima/biobraendsler-en-oversigt
https://www.experimentarium.dk/klima/biogas
https://www.experimentarium.dk/klima/biogas-fra-gylle
https://www.experimentarium.dk/klima/biodiesel/
https://www.experimentarium.dk/klima/biodiesel-fra-alger
https://www.experimentarium.dk/klima/bioethanol
https://www.experimentarium.dk/klima/hvorfor-koerer-danske-biler-ikke-paa-bioethanol
https://www.experimentarium.dk/klima/hvorfor-koerer-danske-biler-ikke-paa-bioethanol
https://www.experimentarium.dk/klima/biobraendsler-til-kraftvarmevaerker
https://www.experimentarium.dk/klima/biobraendsler-til-kraftvarmevaerker
https://www.experimentarium.dk/klima/biogas-fra-gylle
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Titel 4 

 

Forløb 2: Mad til milliarder 

Indhold Kemi: 

• Isis C: 82-87, 90-91, 97,  

• Isis C 4. udgave: 72-75 

• Egne noter: Kemisk mængdeberegning (12 sider) 

 

Geografi:  

• Vækst  

• Begrebet bæredygtighed 

• Mål for bæredygtighed 

• Befolkning og levevilkår 

• Global befolkningstilvækst 

• Befolkningsbalanceligningen 

• Den demografiske transition 

• Befolkningspyramider 

• Erhvervsudvikling og hovederhverv 

• Erhvervsinddeling 

• Vandringer (migration) 

• Ændrede levemåder 

• Bybegrebet 

• Den historiske byudvikling 

• Urbane modeller 

• Introduktion (Mad til milliarder) 

• Mad til flere milliarder 

• The Hidden Hunger 

• Den grønne revolution 

• Under- og fejlernæring udbredt på trods af rigelige mængder føde 

• PDF: Hvad er et uland? 

• PDF: Alverdens geografi (s. 109-111) 

• PDF: Dansk landbrug 

 

Supplerende stof (geografi): 

• Film: Forureningens historie 2 – To døde hummere, DR 2003 

• Film: TED-talk med Hans Rosling 

• Film: Urban future. Mexico City - En by uden grænser. DR Kultur. 2016. 

 

• Introduktion (Lagos) 

• Lagos 

• Historie og geografi 

• Introduktion (New York) 

• Om New York 

• Introduktion (Mexico City) 

• Mexico City 

• Historie og geografi 

• Byudvikling 

http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/baeredygtighed/kapitler/vaekst
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/baeredygtighed/kapitler/begrebet_baeredygtighed
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/baeredygtighed/kapitler/maal_for_baeredygtighed
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/arkiv/befolkning_og_demografisk_transition/kapitler/befolkning-og-levevilkaar
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/befolkning_og_demografisk_transition_2019/kapitler/global-befolkningstilvaekst
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/befolkning_og_demografisk_transition_2019/kapitler/befolkningsbalance-ligningen
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/befolkning_og_demografisk_transition_2019/kapitler/den-demografiske-transition
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/befolkning_og_demografisk_transition_2019/kapitler/befolkningspyramider
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/erhvervsudvikling_og_hovederhverv
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/erhvervsudvikling_og_hovederhverv/kapitler/erhvervsinddeling
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/arkiv/befolkning_og_demografisk_transition/kapitler/vandringer
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/urbanisering/kapitler/aendrede-levemaader
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/urbanisering/kapitler/bybegrebet
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/urbanisering/kapitler/den_historiske_byudvikling
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/urbanisering/kapitler/urbane_modeller
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/mad_til_milliarder/mere_mad_til_flere_milliarder
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/mad_til_milliarder/mere_mad_til_flere_milliarder/kapitler/mere_mad_til_flere_milliarder
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/mad_til_milliarder/sunde_foedevarer_giver_sunde_mennesker/kapitler/the-hidden-hunger
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/mad_til_milliarder/mad_nok/kapitler/den_groenne_revolution
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/mad_til_milliarder/sunde_foedevarer_giver_sunde_mennesker/kapitler/under_og_fejlernaering_udbredt_paa_trods_af_rigelige_maengder_foede
https://www.dr.dk/bonanza/serie/417/forureningens-historie/19620/forureningens-historie-24-to-doede-hummere
https://www.ted.com/talks/hans_rosling_on_global_population_growth?language=da
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=Serietitel:Fremtidens%20storby&orderby=title&SearchID=bb0e6437-96d6-475b-8d55-50d151442f0b&index=3
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/megabyer/lagos
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/megabyer/lagos/kapitler/lagos
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/megabyer/lagos/kapitler/historie_og_geografi
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/megabyer/new_york
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/megabyer/new_york/kapitler/om-new-york
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/megabyer/mexico_city
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/megabyer/mexico_city/kapitler/mexico_city
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/megabyer/mexico_city/kapitler/historie_og_geografi
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/megabyer/mexico_city/kapitler/byudvikling
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• Demografiske forhold 

• Transport 

• Luftforurening 

• Grønne tage 

 

Biologi: 

• Biologi til tiden: 15-33, 35-36, 165-169 

• Mennesket og naturvidenskaben 136-139,198-199 

• Biologi i udvikling: 90-92 

• NF- grundbogen 117-119 

• Notat ' Næringsoptagelse' 

• Notat 'gensplejsning' 
Supplerende: 
'Sådan virker motion på dit blodsukker' 
Restudyfødekæde og fødekædeeffektivitet, --Fanerne ’fødepyramide og fødeeffekti-
vitet 

 

Eksperimentelt arbejde i fagene: 

Kemi: Fældningsreaktioner (rapport) 

Kemi: Natron (rapport) 

Biologi: kulhydrater (journal) 

Biologi: Kostanalyse (journal) 

Biologi: Nedbrydning af stivelse (Rapport) 
Biologi: Puls og blodtryk (Journal) 
Biologi : Peakflow (Journal) 

Geografi: Befolkning i USA og Nigeria (journal) 

Geografi: Beskriv et lands befolkning (rapport) 

Geografi: Erhvervsudvikling i USA og Nigeria (journal) 

 

 

Omfang 

 

88 lektioner (66 timer) 

Særlige fokus-

punkter 

Kemi: 

Ioner, iongitter, ionbinding, opløselighed for ionforbindelser, fældningsreaktioner 

Kemisk mængdeberegning på rene stoffer, reaktioner og i opløsninger. 

Sikkerhedsforhold ved håndtering af kemikalier og mærkning af kemikalier. 
 
Geografi: 
Bæredygtighed, Landbrugsproduktion i Danmark og Afrika, Befolkningsgeografi 
(herunder demografisk transition, befolkningsbalanceligningen og befolkningspy-
ramider), samfundsudvikling (herunder ilande og ulande, HDI og ulighed), er-
hvervsudvikling (herunder de tre hovederhverv), migration og lokalisering, urba-
nisering og byudvikling (herunder bymodeller), den grønne revolution. 

 

Biologi: 
kostens nærings- og energiindhold, kostens fordøjelse og optagelse, energibalance, 
diffusion, livstilssygdomme, diabetes, blodkredsløb, respiration, diffusionsproces-
ser, Gensplejsning, bioteknologi, forædling af planter 

 

 

https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/megabyer/mexico_city/kapitler/demografiske_forhold
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/megabyer/mexico_city/kapitler/transport
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/megabyer/mexico_city/kapitler/luftforurening
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/megabyer/mexico_city/kapitler/groenne_tage
https://restudy.dk/undervisning/biologi-oekologi-2-2/lektion/video-foedekaede-og-foedeeffektivitet/
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Kompetencer: 

• At beskrive enkle problemstillinger af såvel enkel- som fællesfaglig karak-
ter ved anvendelse af viden, modeller og metoder fra biologi, geografi 
og/eller kemi  

• At gennemføre og dokumentere empiribaseret arbejde af kvalitativ og 
kvantitativ karakter under hensyntagen til sikkerhed i laboratoriet og i fel-
ten  

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde, eksperimentelt arbejde. 
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Projekt 2: Mad til milliarder 

Indhold Fremstilling af powerpoint samt fremlæggelse over en af følgende 2 problemstil-

linger: 

Elever finder selv materiale, men får udleveret en figurbank fra hvert fag 

 

1. Hvordan sikrer vi mad nok til alle i fremtiden? 

 

2. Hvordan bremser vi fedmeepidemien? 

 

Supplerende materiale: 

”Hvordan brødføder vi verden”, artikel (32 sider) 

 

Omfang 

 

8 lektioner (6 timer) 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige emner: (ikke alle emner er relevante for begge problemstillinger) 

Fødevareproduktion, planters livskrav, gensplejsning, næringsioner, befolknings-

udvikling, i- og ulande, klimapåvirkning, kost og næringsstoffer, fedme, livsstils-

sygdomme 

 

Kompetencer: 

• At beskrive enkle problemstillinger af såvel enkel- som fællesfaglig karak-
ter ved anvendelse af viden, modeller og metoder fra biologi, geografi 
og/eller kemi  

• At undersøge problemstillinger samt udvikle og vurdere løsninger, hvor 

fagenes viden og metoder anvendes 

• At sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller 
global sammenhæng og forstå globale processers lokale konsekvenser  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstændingt projektarbejde 

Gruppearbejde 

Mundtlig fremlæggelse 
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Forløb 3: Himmel og hav 

Indhold Kemi: 

• Isis C: 106-107, 112-115, 124-125, 128-129 

• Nødundervisning: Isis C: 118-119,  

Supplerende stof: 

• Eget materiale: Vands egenskaber (1 side) 

• Kemi C-niveau 20 - Redoxreaktioner 

• Kemi C-niveau 5 - Ionforbindelser 

 

Geografi:  

• Klima og vejrs betydning for menneskets livsvilkår 

• Atmosfæren 

• Om atmosfæren 

• Atmosfærens opbygning 

• Breddegradens betydning 

• Drivhuset omkring Jorden 

• Kilde til drivhusgasserne 

• Strålingsbalancen 

• Lufttryk 

• Lufttrykkets variation 

• Termiske tryk 

• Cirkulationsmodellen 

• Monsunsystemet 

• Klima- og plantebælter 

• Klimasystemer og klimazoner 

• Den termohaline cirkulation 

 

• Film: Hvorfor regner det? 

• Film: Stigningsregn (Restudy) 

• Film: Hvordan opstår stigningsregn? 

• Film: Stigningsregn (NGP) 

• Film: Monsunregn 
 

Supplerende stof (geografi): 

• PDF: Global opvarmning. Informationscenter for miljø og sundhed, 

2007. 

• PDF: Oversigt – Klimazoner og plantebælter (lærerfremstillet pdf). 

• Er global opvarmning overhovedet et problem i Danmark? 

 

Biologi: 
NF- grundbogen: 32, 37-40 
Biologi til tiden 123, 126-129 
Opdag havet. Afsnit 2, 2.1, 3.2, 4.1, 4.1.1, 6, 6.1, 6.2 
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p619&L=0 
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p615 
Noter: Diffusion, osmose, cellemembran 
https://undervisning.wwf.dk/biodiversitet-og-naturforvaltning 

https://www.youtube.com/watch?v=tWWCNVy7fqs
https://www.youtube.com/watch?v=xWTptgxGx1A&list=PL_o_Qy9eT70-ER7yH4Ye_rYp8Ka23u0el&index=6&t=0s
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/energibalancen/kapitler/jordens_albedo
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/atmosfaeren
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/atmosfaeren/kapitler/om-atmosfaeren
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/atmosfaeren/kapitler/atmosfaerens_opbygning
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/energibalancen/kapitler/breddegradens_betydning
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/drivhuseffekten/kapitler/drivhuset_omkring_jorden
http://ny.naturgeografiportalen.gyldendal.dk/problemstillinger/global_opvarmning/atmosfaerens_co2_indhold/kapitler/kilde_til_drivhusgasserne.aspx
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/energibalancen/kapitler/straalingsbalancen
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/atmosfaerisk_cirkulation/kapitler/lufttryk
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/atmosfaerisk_cirkulation/kapitler/lufttrykkets_variation
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/atmosfaerisk_cirkulation/kapitler/termiske_tryk
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/atmosfaerisk_cirkulation/kapitler/cirkulationsmodellen
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/tropisk_vejr/kapitler/monsunsystemet
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/klima_og_plantebaelter
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/klima_og_plantebaelter/kapitler/klimasystemer-og-klimazoner
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/energibalancen/kapitler/den_termohaline_cirkulation
https://www.youtube.com/watch?v=70Jyaaw66c4
https://restudy.dk/undervisning/geografi-vejr-og-klima/lektion/video-stigningsregn-orografisk-nedboer-og-dugpunkt-kurve/?jwsource=cl
https://www.youtube.com/watch?v=DyDahO2nGos
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/nedboer_fugtighed_skyer_og_fronter/kapitler/fugtighed?resource=ee7ea25d-35f5-4e81-ae82-4addf55f2e29
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/tropisk_vejr/kapitler/monsunsystemet?resource=646fc3b3-973c-4a3c-b1d8-ac65096c42be
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/er-global-opvarmning-overhovedet-et-problem-i-danmark
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p619&L=0
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p615
https://undervisning.wwf.dk/biodiversitet-og-naturforvaltning
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Suppplerende 
• Begrænsende Faktorer 
• videoen "Eutrofiering"  https://undervisning.wwf.dk/video  
• https://undervisning.wwf.dk/biodiversitet-og-naturforvaltning 

 

Eksperimentelt arbejde i fagene: 

Kemi: pH måling (journal) 

Kemi: Syre/basetitrering (rapport, virtuelt, nødundervisning) 

Kemi: Redoxreaktioner (journal) 

Biologi: fotosyntese i vandpest 

Geografi: Opvarmning sand og vand (rapport) 

Geografi: Den lokale strålingsbalance (journal) 

Geografi: Konvektionskammer (journal) 

Geografi: Grønlandspumpen (virtuel journal – nødundervisning) 

 

 

Omfang 

 

86 lektioner (65 timer) 

Særlige fokus-

punkter 

Kemi: (med kursiv er nødundervisning) 

Definition på syre, base og syre/basereaktion, vands egenskaber, korresponderen-

de syre/basepar, vands autohydronolyse, pH begrebet, definition af pH, måling af 

pH med forskellige metoder, syre/basetitrering og beregninger i den forbindelse.  

Oxidation og reduktion, redoxprocces, oxidationstal 

 

Geografi: (nødundervisning med kursiv) 

Bæredygtighed, Atmosfærens opbygning, solens forhold til jorden, drivhuseffek-

ten, ITK, Strålingsbalancen, Sø- og landbrise, Monsun og nedbørsdannelse, stigningsregn, 

globale havstrømme, global opvarmning og klimaforandringer. 

 

Biologi: 
Cellemembranproces, Osmose, abiotisk faktorer, biotiske faktorer, begrænsende 
faktor, biodiversitet, tilpasninger 

 

 

Kompetencer: 

• At præsentere, vurdere og formidle data fra empiribaseret arbejde, herun-
der beskrive og forklare enkle sammenhænge mellem det empiribaserede 
arbejde og viden, modeller og metoder fra fagene  

• At forstå forskellen mellem samme udtryks forskellige betydninger, af-
hængig af om udtrykket benyttes i hverdags-sammenhænge eller i naturvi-
denskabelige sammenhænge.  

• At relatere naturvidenskabelig viden til hverdagen og samfundsmæssige 

forhold.  

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, eksperimentelt arbejde, individuelt arbejde, brug at it (teams, 
onenote, excel  mm) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L4TJAozO2EE#action=share
https://undervisning.wwf.dk/video
https://undervisning.wwf.dk/biodiversitet-og-naturforvaltning
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Projekt 3: Himmel og hav 

Indhold Synopsis fremstilling og fremlæggelse over en af fire mulige problemstillinger: 

Elever finder selv materiale, men får udleveret en figurbank fra hvert fag 

 
1. Et stort forbrug af fossile brændsler medfører, at der udledes meget car-

bondioxid til atmosfæren. Hvordan kan dette påvirke havets levende orga-
nismer? 
  

2. Havenes vandmasser bliver varmere pga. atmosfærens drivhusgasser. 
Hvordan påvirker stigende havtemperaturer de globale havstrømme og livet 
i havet generelt? 
  

3. Hvordan påvirkes atmosfæren og livet på jorden, når der udledes store 
mængder drivhusgasser? 
  

4. Hvordan har mennesket bidraget til den øgede mængde af CO2 i atmosfæ-
ren, og hvilke muligheder har vi for at modvirke konsekvenserne af denne 
gas? 

 

 

Omfang 

 

8 lektioner (6 timer) 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige emner (ikke alle emner berøres i hver problemstilling) 

Drivhusgasser, drivhuseffekt, fossile brændsler, opvarmning af atmosfære og hav, 

pH i havet, havstrømme, påvirkning på levende organismer og økosystemer,  

 

Kompetencer: 

• Indsamle, vurdere og anvende informationer fra forskellige kilder 

• Beskrive enkle flerfaglige problemstillinger ved anvendelse af viden mo-

deller og metoder fra fagene 

• Udtrykke sig skriftlig og mundtligt ved brug af fagenes begreber 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Projektarbejde 

Gruppearbejde eller individuelt arbejde 

Skriftligt arbejde 

Mundtlig fremstilling 
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Afsluttende skriftligt produkt, ASP 

(nødundervisning) 

Indhold Fremstilling af synopsis (ASP) over 1 af følgende 6 problemstillinger: 

(nødundervisning) 

 
1. Hvilke problemer giver de fossile brændstoffer i forhold til klima, og hvordan kan det 

løses?  

2. Hvordan skaber vi balance mellem fødevareproduktionen og den globale befolkningens 

udvikling i fremtiden?  

3. Hvordan sikrer vi ernæringsmæssigt sunde fødevarer til verdens befolkning? 

4. Hvordan påvirkes verdenshavene af de øgede CO2-mængder? 

5. Hvordan påvirker udledning af drivhusgasser livsvilkårene for liv på jorden? 
 

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

 

 

Omfang 

 

12 lektioner (9 timer) 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer: 

• At beskrive enkle problemstillinger af såvel enkel- som fællesfaglig karak-
ter ved anvendelse af viden, modeller og metoder fra biologi, geografi 
og/eller kemi  

• At indsamle, vurdere og anvende biologi-, geografi- og kemifaglige tekster 
og informationer fra forskellige typer af kilder 

• At udtrykke sig mundtligt og skriftligt ved brug af fagenes begreber 

• At undersøge problemstillinger samt udvikle og vurdere løsninger, hvor 
fagenes viden og metoder anvendes.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Projektorienteret arbejde, 

Individuelt arbejde 

Arbejde med it-værktøjer (teams, chat, onenote) 

 

 

 


