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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) Poul Gerhard Harbjerg Pedersen (biologi), Morten Bo Sten (geografi), Ellen 
Sig Rahbek (kemi) 

Hold 1r NF 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Intro - Rørbæk Sø 

Titel 2 Forløb 1: Kampen om ressourcerne  

Titel 3 Projekt 1: Kampen om ressourcerne  

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 til tiden, Lone Als Egebo m.fl., Nucleus, 2. udgave, 2012 
Mennesket og Naturvidenskaben, Birgit Sandermann Justesen og Asbjørn Petersen, GO forlag, 

2015 
NF-grundbogen, Anders Grosen m.fl. 1. udgave, 2014, 
Opdag Havet, Undervisningsmateriale fra WWF, https://undervisning.wwf.dk/opdag-havet 
Kend Kemien 1, Henrik Parbo m.fl., Gyldendal, 1.udgave, 2003 
BasisKemi C, H. Mygind, O.V. Nielsen, V. Axelsen, Haase & Søns forlag, 1.udgave, 5. oplag, 2011 
Geografi:  

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

https://undervisning.wwf.dk/opdag-havet
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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  

                                                
Omfang 
 

5 lektioner (90 min.) 

Særlige 
fokus-
punkter 

Faglige emner: 
Geografi: Feltarbejde, dataindsamling, jordbundstyper, istidslandskaber. 

 
Biologi: Plantesamfund og plantekendskab, abiotiske faktorer, fotosyntese, at fore-
tage undersøgelser i felten. Blodtryk og pulsmåling. 
Litteratur: BTT s.26 og s.118-119, s.122 
Øvelse 1 Plantebestemmelse og abiotiske faktorer. 
 
Kemi: Kend kemien: 14, 16-17, 50-55 
 
Øvelser/opgaver som kan inddrages i vurderingssamtalen: 

• Når grundstofferne zink og iod reagerer med hinanden (kemi demo-forsøg) 

• Papirkromatografi af klorofyl (kemi journal) 

 
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. 

  



 

Side 3 af 15 

 

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 litteratur: 

Biologi til tiden: s. 7-15, 26-28,  64, 85, 89, 101-110, 122, 123, 153, 161-162 og 173 
Teori i øvelsesvejledninger. 

 http://mennesketsoprindelse.dk/temaer/pigmentering-hos-mennesket/ 
 https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvornar-opstod-hvide-mennesker 
 http://www.evolution.dk/evolution/index.html 
 https://www.youtube.com/watch?v=lGP0DTfMJ78 

 
Øvelser i biologi: 

• Øvelse 2 Mikroskopi af plante- og dyreceller (biologi) 

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://mennesketsoprindelse.dk/temaer/pigmentering-hos-mennesket/
https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvornar-opstod-hvide-mennesker
http://www.evolution.dk/evolution/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=lGP0DTfMJ78
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• Øvelse 3 PTC Smagetest (biologi) 

• Øvelse 4 Klorofylmutanter i majs (biologi) 
• Øvelse  Mitose i løgrodsspidser mikroskopi (biologi) 

 
 
Kemi:  
Kend kemien: 20-21, 63, 72-80, 88-90 
Basiskemi C: 117-138, 144-147 
Supplerende stof (kemi): 
Kemiske bindingstyper (lærerfremstillet dokument)  
Lidt om alkoholer og carboxylsyrer (lærerfremstillet dokument) 
Sikkerhedsmærkning (lærerfremstillet dokument) 
 
Øvelser/opgaver som kan inddrages i vurderingssamtalen: 

• Vandvilkår i Danmark (Geografi journal) 

• Vand gennem jord (Geografi journal) 

• Oliedannelse (Geografi journal) 

• Stoffers blandbarhed (kemi journal) 
• Organiske stoftyper (kemi rapport) 

 

Omfang 
 

45 lektioner (90 min.) 

Særlige 
fokus-
punkter 

Faglige emner: 
Geografi: Bæredygtighed, Vandkonflikter, Vandets kredsløb, Grundvandsdannelse, 

Vandforbrug, Grundvandsforurening, Danmarks jordbund. 

 

Faglige emner Biologi: Cellers opbygning og funktion. Organeller, fotosyntese og re-
spiration. 
Klassisk genetik. Grundlæggende begreber, dominante og recessive egenskaber og 
1-genspaltning. Analyse af stamtavler. 
Evolution. DNA og kromosomer, Celledeling mitose og meiose, variation og mutatio-
ner, naturlig og kunstig selektion. Evolution i fortid og nutid. 
Stofdannelse og stofnedbrydning. Fotosyntese og respiration. Primærproducenter. 
Proteinsyntese. Vækst og Liebigs minimumslov / begrænsende faktor for vækst. 
 
Biologi kompetencer: 
-beskrive enkle problemstillinger af enkelfaglig karakter ved anvendelse af viden og 
metoder fra biologi. 
̶ gennemføre og dokumentere empiribaseret arbejde af kvalitativ og kvantitativ ka-

rakter under hensyntagen til sikkerhed i laboratoriet 
̶ præsentere, vurdere og formidle data fra empiribaseret arbejde herunder anvende 
det naturvidenskabelige eksperiment. 
̶ udtrykke sig mundtligt og skriftligt ved brug af fagenes begreber og repræsentatio-
ner 
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Faglige emner Kemi: Atomers opbygning og systemet i det Periodiske system, atom-

masse og formelmasse, molekylers opbygning og kovalente bindinger, reaktionsske-
maer og afstemning af disse, organiske stoffer (carbonhydrider, alkoholer og car-
boxysyrer) og deres kemiske (reaktionstyper bl.a. addition, substitution, forbræn-
ding) og fysiske egenskaber (bl.a. kogepunkt, polaritet og blandbarhed)  
 
Kemi kompetencer: 
At kunne forholde sig til symbolsprog og modeller. 
At kunne bruge relevante fagtermer. 
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 og ansvarlig måde. 
 

Væsent-
ligste ar-
bejdsfor-
mer 

Klasseundervisning, eksperimentelt arbejde, skriftligt arbejde og gruppearbejde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Side 6 af 15 

 

 
 
 
 

Titel 3 
 

 
Projekt 1: Kampen om ressourcerne 
 

Indhold Projektet går ud på at lave en præsentation (planche eller folder) af et bio-
brændstof med tværfagligt naturvidenskabeligt indhold ud fra udleveret materi-
ale (bilag). Besvarelsen fremvises for klassen. 
 
Kernestof: Det gennemgåede særfaglige stof fra Forløb 1 
Supplerende stof: 

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

 

Omfang 
 

6 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/biodiesel/
https://www.experimentarium.dk/klima/biodiesel-fra-alger
https://www.experimentarium.dk/klima/bioethanol
https://www.experimentarium.dk/klima/biogas
https://www.experimentarium.dk/klima/biogas-fra-gylle
https://www.experimentarium.dk/klima/hvorfor-koerer-danske-biler-ikke-paa-bioethanol
https://www.experimentarium.dk/klima/biobraendsler-til-kraftvarmevaerker
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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 litteratur:  
Biologi til tiden s.19-44, s 150-154, 172-181 

NF Grundbogen s.109-116, s 191-197 
Mennesker og naturvidenskaben s. 136-139, 203 

 https://www.youtube.com/watch?v=OHGWRW-WFLk proteinsyntesen 

 
 
Biologi øvelser: 
Øvelse 5 Kostanalyse af fattigmandskost 
Øvelse 6 Nedbrydning af stivelse 
Øvelse om puls og blodtryk - introtur. 
Opgave DNA, proteiner og den genetiske kode. BTT s 153 

 https://nucleus.dk/files/docs/Biologi-til-tiden/8.5Opgaveside153-DNA,muta-
tionerogdengenetiskekode.pdf 

 

Kemi: 
Maden - i et kemisk perspektiv (lærerfremstillet PP) 
Kend kemien: 41-46, 49, 64-66, 68-70, 87-100, 127-135, 145-153 
Supplerende stof (kemi):  
Kulhydrater (lærerfremstillet dokument) 
Almen grundlæggende kemi (lærerfremstillet arbejdshæfte) 
 
 

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
https://www.youtube.com/watch?v=OHGWRW-WFLk
https://nucleus.dk/files/docs/Biologi-til-tiden/8.5Opgaveside153-DNA,mutationerogdengenetiskekode.pdf
https://nucleus.dk/files/docs/Biologi-til-tiden/8.5Opgaveside153-DNA,mutationerogdengenetiskekode.pdf
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Øvelser/opgaver som inddrages til eksamen: 
• Saltes opløselighed (kemi rapport) 

• Fortyndingsfaktor (kemi journal) 

• Opvarmning af NaHCO3 (kemi rapport) 

• Demografisk transition (rapport) 

• Byklima (Albedo) (geografi journal) 

 
 
 

Omfang 
 

40 lektioner (90 min.) 

Særlige 
fokus-
punkter 

Faglige emner: 
 
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) 

 
Faglige emner Biologi: Organsystemer, fordøjelsessystemet, næringsstofferne, 
energiberegninger og energifordeling, kostanalyse, livsstilsygdomme herunder 
hjerte/kar-sygdomme og fedme. Enzymer i fordøjelsessystemet og deres funktion 
og virkningsbetingelser. Gensplejsede planter og forædling. 
 
Kompetencer biologi: 

- med afsæt i virkelighedsnære problemstillinger om livsstil, sundhed og kost 

samt forsynings problematikken med fødevarer herunder forædling og gen-

splejsning af planter, kunne: 

- gennemføre og dokumentere empiribaseret arbejde af kvalitativ og kvantita-

tiv karakter under hensyntagen til sikkerhed i laboratoriet. 

- præsentere, vurdere og formidle data fra empiribaseret arbejde, herunder 

beskrive og forklare enkle sammenhænge mellem det empiribaserede ar-

bejde og viden, modeller og metoder fra faget 

- udtrykke sig mundtligt og skriftligt ved brug af fagets begreber og repræsen-

tationer  

- undersøge problemstillinger samt udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets 

viden og metoder anvendes.  

 
Faglige emner Kemi: Vands egenskaber, atommasse, formelmasse og molarmasse, 
ionforbindelsers opbygning og ionbindinger, reaktionsskemaer og afstemning af 
disse, kemiske mængdeberegninger, organiske stoffer (alkoholer og carboxysyrer) 
og deres kemiske (reaktionstyperne kondensation og hydrolyse) og fysiske egenska-
ber (bl.a. polaritet og blandbarhed)  
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Kemi 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/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: 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-
kuspunk-
ter 

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

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

ring af tiden og pladsen, så alle tre fag er fornuftigt repræsenteret i præsentatio-

nen, 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  
visuelt. 

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. 

 
Geografi øvelser: 

• Opvarmning sand og vand (geografi rapport) 

• Strålingsbalance (geografi journal) 

• Grønlandspumpen (geografi journal) 

 
Biologi litteratur: 
Opdag Havet side: 6-32, 39-44 og 60-65 

Podcasts og opgaver fra hjemmesiden: https://undervisning.wwf.dk/opdag-havet 

Anaerobe processer, gæring og bioteknologi 5 sider. Lærerfremstillet kompendium 

om anaerobe processer. Alkoholgæring øl, vin og sprit. Fermenteringsprocesserne syr-

ning af mælkeprodukter, syrning af grønsager og ensilage 

 

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/opdag-havet
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Biologi øvelser: 

Øvelse 7a Fotosyntese og respiration 
Øvelse 7 b Forsuring af havet 
Øvelse 7c Påvirker forsuring havdyr 
Øvelse 8 Anaerobe processer 
 
Kemi:  
Kend kemien: 159-172, 176, 181-188 
Flippet syre (lærerfremstillet kompendium om syre-base-teorien) 
Supplerende stof (kemi):  
CO2 gør havet surt (www.virtuelgalathea3.dk/artikel/co2-g-r-havet-surt)  
Syrer og baser i hverdagen (lærerfremstillet dokument) 
Oxidation og reduktion (https://www.youtube.com/watch?v=tWWCNVy7fqs&t=55s)) 

Redoxreaktioner (https://www.frividen.dk/redoxreaktioner/) 

 
Kemi: Øvelser/opgaver som inddrages til eksamen: 

• Eddikesyre i husholdningseddike (kemi rapport) 
 

 
 

Omfang 
 

39 lektioner (90 min.) 

Særlige 
fokus-
punkter 

Faglige emner: 
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. 

 
Faglige emner Biologi: Grundlæggende begreber i økologi / økosystemet med ud-

gangspunkt i havmiljøet. Abiotiske og biotiske faktorer. Fotosyntese og respiration.  
Fødekæder. Vækstfaktorer. Energistrømme. C-kredsløbet. Biodiversitet. Tilpasnin-
ger. Forsuring og Eutrofierung. 
 
Kernestof:  
- biokemiske processer: fotosyntese, respiration og gæring 
- økologi: samspil mellem arter og samspil mellem arter og deres omgivende miljø, 
et udvalgt stofkredsløb og biodiversitet.  
Suplerende stof: 

omfatter lokale og globale problemstillinger inden for miljø 
eksemplificerer fagets praktiske, samfundsmæssige og etiske aspekter 
 
Kompetencer Biologi: 

- med afsæt i virkelighedsnære problemstillinger om klodens opvarmning, 

forsuring og eutrofiering af havet kunne: 

- gennemføre og dokumentere empiribaseret arbejde af kvalitativ og kvanti-

tativ karakter under hensyntagen til sikkerhed i laboratoriet. 

http://www.virtuelgalathea3.dk/artikel/co2-g-r-havet-surt
https://www.youtube.com/watch?v=tWWCNVy7fqs&t=55s
https://www.frividen.dk/redoxreaktioner/
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- præsentere, vurdere og formidle data fra empiribaseret arbejde, herunder 

beskrive og forklare enkle sammenhænge mellem det empiribaserede ar-

bejde og viden, modeller og metoder fra faget 

- udtrykke sig mundtligt og skriftligt ved brug af fagets begreber og repræsen-

tationer  

- undersøge problemstillinger samt udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets 

viden og metoder anvendes.  

 
 
Faglige emner Kemi: Syrer og baser, pH (herunder neutralisation og fortynding), re-
doxreaktioner, oxidationstal 
 

Kompetencer kemi: 
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. 
 

Væsent-
ligste ar-
bejdsfor-
mer 

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. men-
neskets indvirkning på Jordens have og atmosfære - og de derved ændrede leve-
vilkår for de levende organismer: 
 

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

• Havenes vandmasser bliver varmere pga. atmosfærens drivhusgasser. Hvordan 
påvirker stigende havtemperaturer de globale havstrømme og livet i havet ge-
nerelt? 

• Hvordan påvirkes atmosfæren og livet på jorden, når der udledes store mæng-
der 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 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 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 be-
ståen?  

 
 

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 


