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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj/juni  2020 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Naturvidenskabelig faggruppe C 

Lærer(e) Kim Stendal Andersen(biologi), Morten Bo Sten (geografi), Elisabeth Møller 

Jensen (kemi) 

Hold 1o NF 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Intro - Rørbæk Sø 

Titel 2 Forløb 1: Kampen om ressourcerne  

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  

 

 

Lærebøger: 

Biologi: 

• Biologi i udvikling, Marianne Frøsig m.fl. Nucleus, 2015 

• Biologi til tiden, Lone Als Egebo m.fl., Nucleus, 2. udgave, 2012 

• Kroppen i fokus, Kirsten hede m.fl., Nucleus, 1. udgave, 2012 

• Mennesket og Naturvidenskaben, Birgit sandemand og Asbjørn Petersen, 1. udgave, 2015 

• NF Grundbog, Anders Grosen m.fl., Lindhardt og Ringhof, 1. udgave 2014 

• Bioteknologi,  

 

Kemi: 

• Isis Kemi C, 3. udgave, Kim Bruun m.fl. Systime 2010 

• Isis Kemi C, 4 udgave, Kim Bruun m.fl. Systime 2011 
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Geografi:  

Geografi: Naturgeografiportalen, Jesper Frænde m.fl., Gyldendal, 2. udgave, 2019 
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Titel 1 

 

 
Intro – Rørbæk Sø 

Indhold Tværfagligt:  

Introtur til Rørbæk sø (4 sider) 

Øvelser/opgaver som inddrages til eksamen: 

Journal: Feltmålinger ved Rørbæk sø  
1. Jordprofil, landskabstyper og søen 

2. Puls og blodtryk, vegetation og lysmåling 

3. Udtræk af klorofyl  

4. Sigteanalyse (Geografi journal) 

Geografi: 
1. PDF: Det danske landskab (Egne noter) 
2. PDF: Folder fra rørbæk sø: Udgivet af Vejle Amt i samarbejde med Feldborg 

Statsskovdistrikt (maj 1998, revideret februar 2004). 

                                               
Omfang 

 

5 lektioner (90 min.) 

Særlige 

fokus-

punkter 

Faglige emner: 

Geografi: Feltarbejde, dataindsamling, jordbundstyper, istidslandskaber. 

 

Biologi: Blodtryks- og puls måling før og efter aktivitet. Derudover var der fokus på na-

turtyper. 

 

Kemi: Klorofylmolekylets opløselighed (1 side) 

 

 

Kompetencer: 

At kunne forholde sig til symboler og modeller. 

At træne brugen af fagtermer.  

At kunne udføre målinger og observationer i felten 

 

Væsent-

ligste ar-

bejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, feltarbejde, skriftligt arbejde og gruppearbejde. 

It-værktøj (app’en woop til O-løb) 
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Titel 2 

 

 
Forløb 1: Kampen om ressourcerne 
 

Indhold Geografi:  

• Kampen om vandet   

• Globale vandresurser under pres  

• Vandkonflikter  

• Introduktion  

• Vandkonflikter i Californien  

• Californiens naturgivne forhold  

• Vandforbrug  

• Vand i bevægelse 

• Vandets kredsløb 

• Overfladisk og underjordisk afstrømning 

• Jordvand og grundvand 

• Jordbundsforhold 

• Danmarks Jordbund 

• Jordbundens opbygning  

• Jordbundstyper i Danmark 

• Vandforbrug 

• Vandforbrug og vandstress 

• Vandforurening 

• Energi 

• Begrebet energi 

• De forskellige energiformer 

• Energistrømme 

• Olien i Nordsøen 

• Verdens olieproduktion 

• DK’s olie og gasproduktion 

• Olie og naturgas 

• Dannelse af olie og naturgas 
 

 
Supplerende stof:  

• Den daglige energi: Peter Frykman (Geus) 

• Film: Forureningens historie 4 – Vandet er giftigt. DR. 2003. 

 

Biologi:  

• Biologi I udvikling (PDF): s. 9-21, 198-203 

• Biologi til tiden: s. 86-92, 101-111, 150 

Supplerende stof (biolog): 

• Grøn og gul opgave 

o Video 1 flg. link http://www.debatderbatter.dk/debatter/et-etisk-di-

lemma/hvad-er-etik/ 

o Biologi til tiden si. 115-116, 156a 

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/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/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/jordbundstyper_i_danmark
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/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/de_forskellige_energiformer
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/energi/kapitler/energistroemme
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
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://www.dr.dk/bonanza/serie/417/forureningens-historie/19639/forureningens-historie-44-vandet-er-giftigt
http://www.debatderbatter.dk/debatter/et-etisk-dilemma/hvad-er-etik/
http://www.debatderbatter.dk/debatter/et-etisk-dilemma/hvad-er-etik/
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o https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/hjerne-og-nerver/syg-

domme/arvelige-og-medfoedte-tilstande/huntingtons-chorea/ 

o Artikel: http://ipaper.ipapercms.dk/dketik/DER/2015/Oenskebarn/ 

• Rød opgave 

o Video 1 flg. link http://www.debatderbatter.dk/debatter/et-etisk-di-

lemma/hvad-er-etik/ 

o Artikel: https://www.etik.dk/kunstig-befrugtning/kunstig-befrugtning-

f%C3%B8rer-til-designerb%C3%B8rn 

o Artikel: http://ipaper.ipapercms.dk/dketik/DER/2015/Oenskebarn/ 

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) 

 

 

 

Øvelser/opgaver som kan inddrages i vurderingssamtalen: 

• PTC – smagerøvelse (biologi journal) 

• Albinospirer majs (Biologi rapport) 

• Stoffers blandbarhed (kemi journal) 

• Forbrænding af carbonhydrider (kemi journal) 

• Organiske stoftyper (kemi rapport) 

• Vandvilkår i Danmark (Geografi journal) 

• Vand gennem jord (Geografi journal) 

• Oliedannelse (Geografi journal) 

 

 

Omfang 

 

45 lektioner (90 min.) 

Særlige 

fokus-

punkter 

Faglige emner: 

Geografi: Bæredygtighed, Vandkonflikter, Vandets kredsløb, Grundvandsdannelse, 

Vandforbrug, Grundvandsforurening, Danmarks jordbund. 

 

Biologi:  

liv, celler og transportprocessor, DNA, proteinsyntese, forædling, gensplejsning, mu-
tationer, mitose, meiose, replikation, genetiske egenskaber, krydsningsskemaer, og 
arvelighed  

 

Kemi:  

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

binding, rumlig form, elektronegativitet, polære og upolære bindinger, opløselighed, alka-

ner og alkeners opbygning, navngivning, fysiske og kemiske egenskaber, alkoholer, kul-

hydrater 

 

Kompetencer: 

At kunne forholde sig til symbolsprog og modeller. 

https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/hjerne-og-nerver/sygdomme/arvelige-og-medfoedte-tilstande/huntingtons-chorea/
https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/hjerne-og-nerver/sygdomme/arvelige-og-medfoedte-tilstande/huntingtons-chorea/
http://ipaper.ipapercms.dk/dketik/DER/2015/Oenskebarn/
http://www.debatderbatter.dk/debatter/et-etisk-dilemma/hvad-er-etik/
http://www.debatderbatter.dk/debatter/et-etisk-dilemma/hvad-er-etik/
https://www.etik.dk/kunstig-befrugtning/kunstig-befrugtning-f%C3%B8rer-til-designerb%C3%B8rn
https://www.etik.dk/kunstig-befrugtning/kunstig-befrugtning-f%C3%B8rer-til-designerb%C3%B8rn
http://ipaper.ipapercms.dk/dketik/DER/2015/Oenskebarn/
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At kunne bruge relevante fagtermer. 
At indøve skriftlighed i forbindelse med rapporter og skriftlige opgaver.  

Naturvidenskabelig arbejdsmetode og hvordan en naturvidenskabelig rapport skal op-

bygges. 

At kunne udføre eksperimentelt arbejde på en fornuftig og ansvarlig måde. 

 

Væsent-

ligste ar-

bejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, eksperimentelt arbejde, skriftligt arbejde og gruppearbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 3 

 

 
Projekt 1: Kampen om ressourcerne 
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Indhold Projektet går på at lave en præsentation (planche eller folder) af et biobrændstof 

med tværfagligt naturvidenskabeligt indhold ud fra udleveret materiale (bilag). Be-

svarelsen fremvises for klassen. 

 

Kernestof: Det gennemgåede særfaglige stof fra Forløb 1 

Supplerende stof: 

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-kraftvarmevaer-
ker 

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

 

Omfang 

 

4 lektioner (90 min.) 

Særlige fo-

kuspunkter 

At samarbejde i en gruppe. 

Træning i at formidle viden mundtligt og visuelt med korrekt brug af fagtermer. 

Opnå viden om at arbejde med et tværfagligt perspektiv. 

 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Projektarbejde 
Skriftligt arbejde  

Mundtlig fremstilling  

 

Retur til forside 

  

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 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 

 

Supplerende stof (geografi): 

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

• Film: TED-talk med Hans Rosling 

• Hjemmeside: https://www.globalis.dk/Lande/Danmark 

 

Biologi:  

• Biologi til tiden: 16-17, 19-29, 150-154, 162, 172-181 

• Biologi i udvikling: 24-30 

• NF grundbog (PDF): 136-139, 191-196 

• Kroppen i fokus (PDF):110-113 

• Mennesket og Naturvidenskaben (PDF): 203 

• Bioteknologi (PDF): 20-27 

Kemi: 

• Isis C: 82-87, 90-91, 97,  

• Isis C 4. udgave: 72-75 

• Egne noter: Kemisk mængdeberegning (12 sider) 

 

 

 

Øvelser/opgaver som inddrages til eksamen: 

• 3 forskellige øvelser med kulhydrater (biologi journal) 

• Kostanalyse (biologi journal) 

• Nedbrydning af stivelse (biologi journal) 

• Fældningsreaktioner (kemi rapport) 

• Natron (kemi rapport) 

• Demografisk transition (geografi journal) 

• Byklima (Albedo) (geografi journal) 

 

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://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
https://www.globalis.dk/Lande/Danmark
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Omfang 

 

40 lektioner (90 min.) 

Særlige 

fokus-

punkter 

Faglige emner: 

 
Geografi:Befolkningsgeografi (herunder demografisk transition, befolkningsbalancelig-
ningen og befolkningspyramider), samfundsudvikling (herunder ilande og ulande, HDI 
og ulighed), erhvervsudvikling (herunder de tre hovederhverv), migration og lokalise-
ring, urbanisering og byudvikling (herunder bymodeller og albedo) 

 

Biologi: Sundhed, fordøjelse, enzymer, energiproduktion og energibalance, nærings-

stoffer, vitaminer, mineraler, diabetes, energi i fødekæder, proteinsyntese, gensplejs-

ning, forædling af planter 

 

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 

 

 

Kompetencer: 

At arbejde sikkert og ansvarsbevidst i laboratoriet 

Mundtlig og skriftlig formidling 

At relatere symbolsprog og modeller  

At bruge fagtermer 

At se sammenhæng mellem naturvidenskabelig viden og hverdagen/samfundsforhold 

Væsent-

ligste ar-

bejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, eksperimentelt arbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde, mundt-

lig fremstilling. 

It-værktøjer (onenote, excel) 

Retur til forside 
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Titel 5  
Projekt 2: Mad til milliarder 

Indhold Eleverne arbejder i grupper med én af følgende 2 problemformuleringer: 
 

• Hvordan kan vi sikre, at der er mad nok til alle i fremtiden? 

• Hvordan bremser vi fedmeepidemien?  

Kernestof : Det gennemgåede særfaglige stof fra Forløb 1 og Forløb 2 
 

Omfang 

 

4 lektioner (90 min.) 

Særlige fo-

kuspunkter 

Projektet går på at lave en powerpoint (8-11 slides) med tværfagligt naturvidenskabe-

ligt indhold. Særlig fokus på: brugen af fagbegreber fra alle tre fag, disponering af ti-

den og pladsen, så alle tre fag er fornuftigt repræsenteret i præsentationen, og at der 

vises en forståelse for de tre fags indbyrdes samspil. 

Præsentationen fremlægges for klassen. 

 

Kompetencer: 

At formidle et tværfagligt emne med vægt på fagligheden, som samtidig støttes  visu-

elt. 

Væsentlig-

ste ar-

bejdsfor-

mer 

Skriftligt og mundtligt arbejde  

Projektarbejde 

 

Retur til forside 
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Titel 6 

 

 
Forløb 3: Himmel og hav 
 

Indhold Geografi:  
Klima og vejrs betydning for menneskets livsvilkår 
Atmosfæren 
Om atmosfæren 
Atmosfærens opbygning 
Udviklingen i den globale temperatur 
Drivhuset omkring Jorden 
Måling af CO2 på Hawaii 
Kilde til drivhusgasserne 
Strålingsbalancen 
Breddegradens betydning  
Lufttryk 
Lufttrykkets variation 
Termiske tryk 
Cirkulationsmodellen 
Nedbør, fugtighed, skyer og fronter 
Fugtighed 
Skyer 
Nedbør 
Hvorfor regner det? 
Stigningsregn 
klimasystemer-og-klimazoner 
13-billeder-der-viser-hvor-slemt-det-staar-til-med-klimaet 

Den termohaline cirkulation 
 

Supplerende stof (geografi): 

• Link til Video om strålingsbalancen 

• Vejrkorset 

• Fronter og frontvejr 

• Oversigt over frontvejret  

• Den intertropiske konvergenszone (ITK) 

• Monsunsystemet 

• Al Gore on the inevitable new Ice Age 

• PDF: KlimaPjece – Informationscenter for miljø og sundhed. 

 

Biologi: 

Undervisningsforløb fra WWF hjemmeside 

Introduktion;  

2.1 Abiotiske og biotiske faktorer 
2.2 Primærproducenter 
2.3 Konsumenter  
3.1 Fotosyntese og respiration   

3.2 Vækst og begrænsende faktorer  

3.3 Energistrømme 

4.1 Kulstofkredsløb 

5.1 Biodiversitet 

6. Tilpasninger  

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
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/drivhuseffekten/kapitler/udviklingen-i-den-globale-temperatur
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/maaling_af_co2_paa_hawaii.aspx
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/energibalancen/kapitler/breddegradens_betydning
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
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/nedboer_fugtighed_skyer_og_fronter
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/nedboer_fugtighed_skyer_og_fronter/kapitler/fugtighed
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/nedboer_fugtighed_skyer_og_fronter/kapitler/skyer
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/nedboer_fugtighed_skyer_og_fronter/kapitler/nedboer
https://www.youtube.com/watch?v=70Jyaaw66c4
https://d2y5q0k638hhxp.cloudfront.net/9788762506572/mp4/7dcc93e0b2374e65b7a928c5163545f2_636414919359968450_16_stigningsregn_mrettelser2.mp4?Policy=eyANCiAgICJTdGF0ZW1lbnQiOiBbeyANCiAgICAgICJSZXNvdXJjZSI6Imh0dHBzOi8vZDJ5NXEwazYzOGhoeHAuY2xvdWRmcm9udC5uZXQvOTc4ODc2MjUwNjU3Mi9tcDQvN2RjYzkzZTBiMjM3NGU2NWI3YTkyOGM1MTYzNTQ1ZjJfNjM2NDE0OTE5MzU5OTY4NDUwXzE2X3N0aWduaW5nc3JlZ25fbXJldHRlbHNlcjIubXA0IiwgDQogICAgICAiQ29uZGl0aW9uIjp7IA0KICAgICAgICAgIkRhdGVHcmVhdGVyVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNTgzNDk4NTU3fSwNCiAgICAgICAgICJEYXRlTGVzc1RoYW4iOnsiQVdTOkVwb2NoVGltZSI6MTU4MzQ5OTE4N30NCiAgICAgIH0gDQogICB9XSANCn0_&Signature=LOl4tBFDeXwxUUFj~xGi4R0P6zLt3razlIg2AXd7FVG1Qh6MGyTZJo66cWluD2pYYwCZ3doKFS-XkUwkFnsWn2umLT3mMiEMtLGLcJG1D97YMpouwivlWukyjBo0Ywc8XRP1yTydh14Y6gvBAcW~-hvkhTEIUh6nUCgJqvrU0Ok5ubsvLHRhhgMLkA5LhemQpAAAHgXu70vDY3oaU5fKFST6hs~VNfV0ICmEVi0q8i0lTtAn2laHZ44hgy9neo-cHD-bCSsRCJYgfW3y7aRgJV4hv5fKZNlhiNhNyS06HXNEYAe5jjw7wz6YnYl4LIfXZRF1rE0sURLgIzL~MR9yqA__&Key-Pair-Id=APKAJCNATOLV6VN276SA
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/klima_og_plantebaelter/kapitler/klimasystemer-og-klimazoner
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-09-10-13-billeder-der-viser-hvor-slemt-det-staar-til-med-klimaet
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/energibalancen/kapitler/den_termohaline_cirkulation
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/energibalancen/kapitler/straalingsbalancen
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/nedboer_fugtighed_skyer_og_fronter/kapitler/vejrkorset
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/nedboer_fugtighed_skyer_og_fronter/kapitler/fronter_og_frontvejr
http://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/nedboer_fugtighed_skyer_og_fronter/kapitler/oversigt_over_frontvejret
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/tropisk_vejr/kapitler/den-intertropiske-konvergenszone_itk
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/klima-og-vejrs-betydning-for-menneskets-livsvilkaar/tropisk_vejr/kapitler/monsunsystemet
https://www.youtube.com/watch?v=02NRKzemXYE
https://undervisning.wwf.dk/node/16/
https://undervisning.wwf.dk/node/9#2_1
https://undervisning.wwf.dk/node/9#2_2
https://undervisning.wwf.dk/node/9#2_3
https://undervisning.wwf.dk/node/10/
https://undervisning.wwf.dk/node/10#3_2
https://undervisning.wwf.dk/node/10#3_3
https://undervisning.wwf.dk/node/11/
https://undervisning.wwf.dk/node/17/
https://undervisning.wwf.dk/node/24/
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Flg. Miljøtema er også gennemgået 
- Forsuring  https://undervisning.wwf.dk/forsuring 

- Eutrofiering (til og med ”Din mad og havet”) https://undervisning.wwf.dk/eutro-

fiering-0 

Flg. Podcast er også hørt https://undervisning.wwf.dk/podcast 
- Podcast Episode 1: Klimaforandringer 

- Podcast Episode 3: Biodiversitet i havet 

Kemi:  

• Isis C: 106-107, 112-115,  

• Nødundervisning: Isis C: 118-119, 124-125, 128-129 

 

Supplerende stof (kemi):  

• Eget materiale: Vands egenskaber (1 side) 

• Kemi C-niveau 20 - Redoxreaktioner 

• Kemi C-niveau 5 - Ionforbindelser 

 

Øvelser/opgaver som inddrages til eksamen: 

• Fotosyntese forsøg (biologi rapport) 

• Påvirker forsuring havmiljøet (biologi demonstrationsforsøg) 

• Syre/base titrering af husholdningseddike (kemi rapport) 

• Opvarmning sand og vand (geografi rapport) 

• Strålingsbalance (geografi journal) 

• Grønlandspumpen (geografi journal) 

 

 

 

Omfang 

 

39 lektioner (90 min.) 

Særlige fo-

kuspunkter 

Faglige emner: 

Geografi: (nødundervisning med kursiv) 

Bæredygtighed, Atmosfærens opbygning, solens forhold til jorden, drivhuseffekten, 

ITK, Strålingsbalancen, Sø- og landbrise, Monsun og nedbørsdannelse, konvektions- 

og stigningsregn, globale havstrømme, global opvarmning og klimaforandringer. 

 

Biologi: (nødundervisning med kursiv) 

Abiotiske og biotiske faktorer, Primærproducenter, konsumenter, fotosytnese og re-

spiration, begrænsende faktorer, energistrømme, kulstofkredsløb, biodiversitet, tilpas-

ninger, forsuring, eutrofiering 

 

Kemi: (nødundervisning med kursiv) 

Definition på syre, base og syre/basereaktion, vands egenskaber, korresponderende 

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 

 

https://undervisning.wwf.dk/forsuring
https://undervisning.wwf.dk/eutrofiering-0
https://undervisning.wwf.dk/eutrofiering-0
https://undervisning.wwf.dk/podcast
https://www.youtube.com/watch?v=tWWCNVy7fqs
https://www.youtube.com/watch?v=xWTptgxGx1A&list=PL_o_Qy9eT70-ER7yH4Ye_rYp8Ka23u0el&index=6&t=0s
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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 sammen-

hænge. 

At relatere naturvidenskabelig viden til hverdagen og samfundsmæssige forhold. 

 

Væsentlig-

ste arbejds-

former 

Klasseundervisning, eksperimentelt arbejde, gruppearbejde og individuelt arbejde, 

differentieret undervisning 

Retur til forside  
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Titel 7  
Projekt 3: Himmel og hav 

Indhold Eleverne arbejder individuelt med 1 af følgende 4 problemstillinger vedr. menne-
skets indvirkning på Jordens have og atmosfære - og de derved ændrede levevilkår 
for de levende organismer: 
 

• Et stort forbrug af fossile brændsler medfører, at der udledes meget carbondioxid 
til atmosfæren. Hvordan kan dette påvirke havets levende organismer? 

• Havenes vandmasser bliver varmere pga. atmosfærens drivhusgasser. Hvordan på-
virker stigende havtemperaturer de globale havstrømme og livet i havet generelt? 

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

• Hvordan har mennesket bidraget til den øgede mængde af CO2 i atmosfæren, og 
hvilke muligheder har vi for at modvirke konsekvenserne af denne gas? 

Kernestof : Det gennemgåede særfaglige stof fra Forløb 1, Forløb 2 og Forløb 3 
Supplerende stof: Klimakrisen - de hårde facts (https://hval.dk/mitcfu/) 
 
Skriftligt arbejde: en synopsis med faglige figurer og tekst (min. 2400 tegn) 

 

Omfang 

 

3 lektioner (90 min.) 

Særlige fo-

kuspunkter 

Projektet går på at lave en fremstilling af et emne med tværfagligt naturvidenskabe-

ligt 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 problemstilling. 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Projektarbejde. 

 

Retur til forside 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://hval.dk/mitcfu/
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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. 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 

 

6 lektioner (90 min.) 

       

Særlige fokus-

punkter 

Selvstændigt arbejde med strukturering af viden.  
Anvendelse af fagtermer.  
Tværfaglighed. 
Kort skriftlig fremstilling  

Forberede mundtlig fremlæggelse. 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Projektorienteret arbejde, individuelt  

 

 

Retur til forside 


