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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj/juni  2022 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Naturvidenskabelig faggruppe C 

Lærer(e) Anna Sofie Hebsgaard Pedersen (biologi), Morten Bo Steen (geografi), Poul 
Gerhard Pedersen (kemi) 

Hold 1o NF 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introforløb – Naturvidenskabelig blokdag 

Titel 2 Forløb 1: Grundlag for liv 

Titel 3 Projekt 1: Vand, salt og liv 

Titel 4 Forløb 2: Mennesker og ressourcer 

Titel 5 Projekt 2: Mad til milliarder 

Titel 6 Forløb 3: Himmel og hav 

Titel 7 Projekt 3: Klimaændringer og havet 

Titel 8 Afsluttende skriftligt produkt  

 
 
Lærebøger: 
 
Biologi: 

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

• Biologi i udvikling C-niveau, Marianne Frøsig m.fl., Nucleus, 2020 

• Biologi i fokus, Bodil Blem Bidstrup m.fl., Nucleus, 2010 

• Kroppen i fokus, Kirsten Hede m.fl., Nucleus, 2012 

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

• Opdag havet, Anne Berendt m.fl., WWF verdensnaturfonden, 1. udgave 2019 

• NF-grundbogen, Anders Grosen m.fl., Lindhardt og Ringhof, 2014  

• Mennesket og Naturvidenskaben, Birgit Sandermann Justesen m.fl., GO FORLAG, 2015 
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Kemi: 
• Basiskemi C, Helge Mygind m.fl. HAASE FORLAG 2016 

Geografi:  
• Naturgeografiportalen, Jesper Frænde m.fl., Gyldendal, 2. udgave, 2020 

  

https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p527
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Titel 1 
 

 
Introforløb – Naturvidenskabelig blokdag 

Indhold Tværfagligt kort forløb om naturvidenskabelig metode (særlig den eksperimentelle 
del) 
 
Der laves forsøg/opgaver om: 
Geografi: Jordprofiler 
Biologi: Mikroskopi 
Biologi: Undersøgelse af dyr fra vandløb/søer 
Kemi: Hypoteser og forsøg 
Kemi: Sikkerhed i laboratoriet 
 
Der udleveres et arbejdshæfte på 15 sider til temadagen 

 
Omfang 
 

4 moduler a 90 min 

Særlige 
fokus-
punkter 

Naturvidenskabelig arbejdsmetode, sikkerhed ved eksperimentelt arbejde, iagttagel-
sesevne 

Væsent-
ligste ar-
bejdsfor-
mer 

Eksperimentelt arbejde 
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Titel 2 
 

 
Forløb 1: Grundlag for liv 
 

Indhold Geografi:  
Danmark isdækket (0,7 sider) 
Glacialmorfologi og istidslandskaber (3,8 sider) 
Bæredygtighed (0,3 sider) 
Vækst (0,7 sider) 
Begrebet bæredygtighed (1,5 sider) 
Økologiske fodspor (2,1 sider) 
Vand i bevægelse (0,3 sider) 
Vandets kredsløb (1,5 sider) 
Vandforbrug (0,2 sider) 
Vandforurening (3,4 sider) 
Grundvandsforurening i DK (2,6 sider) 
Kampen om vandet (0,4 sider) 
Globale vandresurser under pres (0,6 sider) 
Vandkonflikter (2,4 sider) 
 

PDF: Det danske landskab (udarbejdet af læreren – 7,5 sider) 
PDF: Grundvandsdannelse (Uddrag fra Geoviden nr. 2, juni 2019 s. 4-5) 

PDF: Jordbunden og grundvandet (Uddrag fra Geoviden nr. 2, juni 2019 s. 9-11) 

PDF: Mennesket og naturvidenskaben s. 167-170 (Kalk) 

PDF: GO NF – Salt (Uddrag fra GO naturvidenskabelig faggruppe afsnit 6.3 – 4 sider) 

 
Supplerende stof (geografi): 
Video: Video om smeltevandssletter 
Video: Video om randmoræner 
Video: Video om tunneldale 
Video: Video om Åse 
Video: Video om dødislandskaber 
Video: Video om bakkeøer 
Vandkonflikter i Californien (1,1 sider) 
Californiens naturgivne forhold (1,8 sider) 
Vandforbrug (2,6 sider) 

Danmarks fødsel 

PDF: Mennesket og naturvidenskaben s. 144-147 (Råstoffer) 

PDF: Hvad bruges kalk til? (Uddrag fra Naturen i Danmark – Geologien, Kaj Sand-Jensen & 

Gunnar Larsen – 1 side) 

PDF: Salt (Uddrag fra Geoviden nr. 2, 2012 s. 2-3) 

 

Biologi: 
NF-grundbogen: s. 20-23, 184, 188-190 
Biologi i udvikling, C-niveau: s. 21-25  
Biologi til tiden: s. 13-15, 85, 89, 101-108, 110-111, 149-152, 162 
 

Supplerende stof (biologi): 
Film: 

Knæk din genetiske kode” (de første 17 minutter) 

https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p306
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=305
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p159
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p360
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p361
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p363
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p155
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p351
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p157
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p357
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p522
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p175
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p531
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p359
https://nf.goforlag.dk/indhold
https://www.youtube.com/watch?v=g8D_8Oubzy4
https://www.youtube.com/watch?v=Dz7qFXnc7RI
https://www.youtube.com/watch?v=tWHT5Sy-lPI
https://www.youtube.com/watch?v=-TXjPjcup40
https://www.youtube.com/watch?v=7qcWqwzXyo4
https://www.youtube.com/watch?v=DFidbDGcpt0&t=1s
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p525
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p526
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p527
https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/dkfodsel
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Videoer: 
Naturvidenskabelig arbejdsmetode, https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/hvad-er-vi-
denskabelig-metode  
Dyrecellen, https://restudy.dk/undervisning/celler/lektion/video-dyrecellens-opbygning/ 
Plantecellen, https://restudy.dk/undervisning/celler/lektion/video-plantecellens-opbygning/ 
Cellemembranen, Fluid Mosaic Model of the Cell Membrane 
Transport over cellemembran, https://www.youtube.com/watch?v=ufCiGz75DAk  

DNA, gener, kromosomer, https://www.biotechacademy.dk/e-learning/biostriben/gymna-

sie/genetik/#1516017292341-9916fe18-5303 
DNA opbygning, https://www.youtube.com/watch?v=C1CRrtkWwu0  
Mutationer, Mutations  
DNA skader, What happens when your DNA is damaged? - Monica Menesini   

Artikler: 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/danskerne-har-overraskende-ens-gener  

https://videnskab.dk/krop-sundhed/maelk-giver-storre-chance-overlevelse 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/danskerne-har-overraskende-ens-gener (udsnit, til af-

snittet "dialekter matcher ikke generne"): 

Små øvelser: 

Diffusion i varmt og koldt vand 

Samling af DNA helix model 

Online farveblindhedstests 

 

 

Kemi:  
o BasisKemi C, 7-28, 31-50, 53-63, 67-77,  

Supplerende stof:  
Kompedium om Mønsted kalkgrupper med opgaver og henvisninger til: 

Mønsted Kalkgruber - Wikipedia, den frie encyklopædi 
Hvor kommer saltet i havene fra? (videnskab.dk)  

salthorst | lex.dk – Den Store Danske 

Egne noter: Stoffers opløselighed 

 
 
Øvelser/opgaver som kan inddrages til eksamen: 

o Mikroskopi af celler (biologi, journal) 

o PTC smagning (biologi, rapport) 

o Osmose i kartofler (biologi journal) 

o Jordbundsanalyse (Geografi) 

o Hvor siver vandet hurtigst ned? (Geografi) 

o Vandvilkår (Geografi) 

o Saltdannelse (Geografi) 

o Kemi Øvelse 1 Saltes opløselighed 

o Kemi Øvelse 2 Mønsted Kalkgruber 

o Kemi - Molekylbyggesæt 

o Kemi -Tarzia om salte 

 
 

Omfang 45 lektioner (90 min.) 

https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/hvad-er-videnskabelig-metode
https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/hvad-er-videnskabelig-metode
https://restudy.dk/undervisning/celler/lektion/video-dyrecellens-opbygning/
https://restudy.dk/undervisning/celler/lektion/video-plantecellens-opbygning/
https://www.youtube.com/watch?v=LKN5sq5dtW4
https://www.youtube.com/watch?v=ufCiGz75DAk
https://www.biotechacademy.dk/e-learning/biostriben/gymnasie/genetik/#1516017292341-9916fe18-5303
https://www.biotechacademy.dk/e-learning/biostriben/gymnasie/genetik/#1516017292341-9916fe18-5303
https://www.youtube.com/watch?v=C1CRrtkWwu0
https://www.youtube.com/watch?v=Jl1Aa7Iq4tc
https://www.youtube.com/watch?v=vP8-5Bhd2ag
https://videnskab.dk/kultur-samfund/danskerne-har-overraskende-ens-gener
https://videnskab.dk/krop-sundhed/maelk-giver-storre-chance-overlevelse
https://videnskab.dk/kultur-samfund/danskerne-har-overraskende-ens-gener
https://da.wikipedia.org/wiki/M%C3%B8nsted_Kalkgruber
https://videnskab.dk/naturvidenskab/hvor-kommer-saltet-i-havene-fra
https://denstoredanske.lex.dk/salthorst
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Særlige 
fokus-
punkter 

Faglige emner: 
Geografi: 
Weichsel, istidslandskaber, jordbundstype, jordbundsprofil, kornstørrelsesfordeling, 
bæredygtighed, vandets kredsløb, grundvandsdannelse, vandforbrug, grundvands-
forurening (nitrat og pesticider), fladeforurening, punktforurening, vandkonflikter, 
råstoffer (salt og kalk), saltdiapirer, Perm-tiden, pladetektonik, Pangæa. 
 
Biologi:  
liv, celler, transportprocessor, DNA, baseparringsprincip, mutationer, genetiske 
grundbegreber, krydsningsskemaer, nedarvningsmønstre.  
 
Kemi:  
Atomer, elektronstruktur, det periodiske system, reaktionsskema, molekyler, elek-

tronparbinding, rumlig form, elektronegativitet, polære og upolære bindinger, oplø-
selighed, salte, ioner, ionforbindelser, navngivning, letopløselige og tungtopløselige 
salte, fældningsreaktioner, mærkning og håndtering af kemikalier. 

 
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. 
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Titel 3 

 

 
Projekt 1: Vand, salt og liv 
 

Indhold Projektet går på at lave en præsentation (planche) Vand eller salts betydning, 
med et tværfagligt naturvidenskabeligt indhold ud fra udleveret materiale (bilag).  
Besvarelsen fremvises for klassen. 
 
Kernestof: Det gennemgåede særfaglige stof fra Forløb 1 
Supplerende stof: 

• https://videnskab.dk/25-soforklaringer/vand-vand-og-atter-vand 

• https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvorfor-renser-vi-ikke-saltvand-og-drik-

ker-det 

• https://videnskab.dk/teknologi-innovation/saltvand-kan-forvandles-til-drikke-

vand-med-nanoroer 

• https://www.lenntech.com/composition-seawater.htm#ixzz6WDuXpbYv 

• https://www.geoviden.dk/sunds-oversvommes-nedefra-nar-det-regner/ 

• https://www.geocenter.dk/wp-content/uploads/2018/07/Geoviden_2_2012.pdf 

s. 10-11 

• https://da.science19.com/what-adaptations-do-plants-animals-have-in-

saltwater-biomes-12216 

• https://naturenidanmark.lex.dk/Tilpasninger_til_h%C3%B8j_saltholdig-

hed?utm_source=denstoredanske.dk&utm_medium=redirectFrom-

Google&utm_campaign=DSDredirect 

• Osmoseregulering 

Omfang 

 

4 moduler a 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. 
 
 

Væsentlig-
ste arbejds-
former 

Projektarbejde 
Skriftligt arbejde  

Mundtlig fremstilling  
 

Retur til forside 
  

https://videnskab.dk/25-soforklaringer/vand-vand-og-atter-vand
https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvorfor-renser-vi-ikke-saltvand-og-drikker-det
https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvorfor-renser-vi-ikke-saltvand-og-drikker-det
https://videnskab.dk/teknologi-innovation/saltvand-kan-forvandles-til-drikkevand-med-nanoroer
https://videnskab.dk/teknologi-innovation/saltvand-kan-forvandles-til-drikkevand-med-nanoroer
https://www.lenntech.com/composition-seawater.htm#ixzz6WDuXpbYv
https://www.geoviden.dk/sunds-oversvommes-nedefra-nar-det-regner/
https://www.geocenter.dk/wp-content/uploads/2018/07/Geoviden_2_2012.pdf
https://da.science19.com/what-adaptations-do-plants-animals-have-in-saltwater-biomes-12216
https://da.science19.com/what-adaptations-do-plants-animals-have-in-saltwater-biomes-12216
https://naturenidanmark.lex.dk/Tilpasninger_til_h%C3%B8j_saltholdighed?utm_source=denstoredanske.dk&utm_medium=redirectFromGoogle&utm_campaign=DSDredirect
https://naturenidanmark.lex.dk/Tilpasninger_til_h%C3%B8j_saltholdighed?utm_source=denstoredanske.dk&utm_medium=redirectFromGoogle&utm_campaign=DSDredirect
https://naturenidanmark.lex.dk/Tilpasninger_til_h%C3%B8j_saltholdighed?utm_source=denstoredanske.dk&utm_medium=redirectFromGoogle&utm_campaign=DSDredirect
file:///C:/Users/KMA/Desktop/HHF/Herning%20HF%20og%20VUC/Biologi/Biologi%20NF/NF%202020-2021/NF%201o%20KMA%20MSC,%20KSD%5b13575%5d.docx%23Retur
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Titel 4 

 

 
Forløb 2: Mad til milliarder 

Indhold Geografi: 
Vækst (0,7 sider) 
Begrebet bæredygtighed (1,5 sider) 
Mål for bæredygtighed (2,1 sider) 
Global befolkningstilvækst (1,1 sider) 
Befolkningsbalanceligningen (0,8 sider) 
Den demografiske transitionsmodel (4,6 sider) 
Den demografiske transition i Danmark (1,4 sider) 
Introduktion (1,2 sider) 
Mexico City (0,3) 
Historie og geografi (0,8) 

Befolkningspyramider (3,1 sider) 
Erhvervsudvikling og hovederhverv (0,2 sider) 
Erhvervsinddeling (2,7 sider) 
Ændrede levemåder (0,4 sider) 
Bybegrebet (0,7 sider) 
Den historiske byudvikling (2,3 sider) 
Urbane modeller (0,8 sider) 
Introduktion (0,4 sider) 
Mad til flere milliarder (0,3 sider) 
Mere mad til flere milliarder (0,6 sider) 
The Hidden Hunger (1,2 sider) 
Den grønne revolution (2,9 sider) 

PDF: Hvad er et uland? (udarbejdet af læreren – 1 side) 

 
Supplerende stof (geografi): 
Tekster om Lagos: 
Byudvikling (1 sider) 

Artikel: Tinna dør seks år før Alice - og syv andre uligheder i livet med en kort og en 

lang uddannelse (1 side) 

Artikel: Klimaforandringer koster kassen: Varme-ø-effekt vil ramme storbyerne hårdere 

end forventet (2017) 

Film: TED-talk med Hans Rosling 2010 

Film: Kan vi blive for mange mennesker på jorden ? 

Film: Urban Future - Mexico City 

 

 
Biologi:  
Biologi i udvikling: s. 90-92 

Biologi til tiden: s. 16-17, 19-31, 33-34, 36-44, 121-123, 154-156, 173 
Kroppen i fokus: s. 110-112 
Mennesket og naturvidenskaben: s. 107-108, 137, 139 
 
Supplerende stof (biologi): 
Videoer: 

Fed og fattig, https://www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:program-

card:512c8b10860d9a3104d688ff 

https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p360
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p361
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p362
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p365
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p366
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p764
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p765
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=284
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=630
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=631
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p766
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p162
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p374
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p369
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p370
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p371
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p372
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p180
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p255
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p661
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p679
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p665
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p643
https://www.dr.dk/nyheder/politik/kommunalvalg/tinna-doer-seks-aar-foer-alice-og-syv-andre-uligheder-i-livet-med-en
https://www.dr.dk/nyheder/politik/kommunalvalg/tinna-doer-seks-aar-foer-alice-og-syv-andre-uligheder-i-livet-med-en
https://ing.dk/artikel/klimaforandringer-koster-kassen-varme-oe-effekt-vil-ramme-storbyerne-haardere-end-forventet?fbclid=IwAR3Y05hFMflyYWoISwMPWrmbJ8RPmXp_l6CfKe9FOMGtCpXTm8GywIyTIOg
https://ing.dk/artikel/klimaforandringer-koster-kassen-varme-oe-effekt-vil-ramme-storbyerne-haardere-end-forventet?fbclid=IwAR3Y05hFMflyYWoISwMPWrmbJ8RPmXp_l6CfKe9FOMGtCpXTm8GywIyTIOg
https://www.ted.com/talks/hans_rosling_on_global_population_growth?language=da
https://www.youtube.com/watch?v=iYL8sx5OXg4&ab_channel=DRNyheder
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=Serietitel:Fremtidens%20storby&orderby=title&SearchID=77caf1df-2902-475e-bddf-083a44570090&index=3
https://www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:512c8b10860d9a3104d688ff
https://www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:512c8b10860d9a3104d688ff
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De åleslanke japanere, https://www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:program-

card:511906e8860d9a17f019f26e 

Hjernens energiforbrug, Why Does the Brain Consume So Much Energy? 

Fedt, https://videnskab.dk/krop-sundhed/spiser-du-nok-af-det-sunde-fedt 

Diabets, https://www.youtube.com/watch?v=X9ivR4y03DE  

Hjertet, https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerte-og-blodkar/illustratio-

ner/animationer/hvordan-arbejder-hjertet/  

Hjerteanatomi, https://www.youtube.com/watch?v=ebzbKa32kuk  

Blodtryksmåling, https://www.youtube.com/watch?v=ABr4u8XGKjI 

Enzymer, https://restudy.dk/undervisning/bioteknologi/lektion/video-enzymer-foredrag/ 

Artikel: 

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/kraftigt-iltsvind-i-flere-danske-farvande-

fiskene-flygter-og-bunddyrene 

Små øvelser: 

Katalaseaktivitet i kartoffel 
Papirgensplejsning 
 
 
Kemi: 

• Basiskemi C  Elektronegativitet og opløselighed 67-77, Organisk 
kemi s. 117-139, 143-150 

• Supplerende stof: Kompendium om kulhydrater 2 sider 
 
 
Øvelser/opgaver som inddrages til eksamen: 

o Nedbrydning af stivelse (biologi rapport) 

o Måling af blodsukker (biologi, journal) 

o Kulhydrater (biologi, journal) 

o Måling af puls i hvile og efter aktivitet (biologi, journal) 

o Demografisk transition (geografi) 

o Byklima og albedo (geografi) 

o Verdensbanken og Fourastié (geografi) 

o Kemi Øvelse 3 Journal. Molekylers struktur 

o Kemi Øvelse 4 Journalforsøg substitution i alkaner 

o Kemi Øvelse 5 Journalforsøg addition i alkener og fedtstoffer 

o Kemi øvelse 6 Stoffers blandbarhed 

o Kemi Øvelse 7 Identifikation af organiske stoffer 

 

Omfang 
 

40 lektioner (90 min.) 

Særlige 
fokus-
punkter 

Faglige emner: 
 
Geografi:  
Bæredygtighed, Befolkningsvækst, Fødevareforsyning, Iland, Uland, NIC-land, HDI, 
IHDI, Ulighed, Den demografiske transitionsmodel, Befolkningsbalanceligningen, Na-
turlig befolkningstilvækst, Aldersfordeling, Befolkningspyramider, De tre hoveder-
hverv (P, S, T), Erhvervsudvikling (erhvervstransition), Mekanisering, Automatisering, 

https://www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:511906e8860d9a17f019f26e
https://www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:511906e8860d9a17f019f26e
https://www.youtube.com/watch?v=wiDBrixpcLM
https://videnskab.dk/krop-sundhed/spiser-du-nok-af-det-sunde-fedt
https://www.youtube.com/watch?v=X9ivR4y03DE
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerte-og-blodkar/illustrationer/animationer/hvordan-arbejder-hjertet/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerte-og-blodkar/illustrationer/animationer/hvordan-arbejder-hjertet/
https://www.youtube.com/watch?v=ebzbKa32kuk
https://www.youtube.com/watch?v=ABr4u8XGKjI
https://restudy.dk/undervisning/bioteknologi/lektion/video-enzymer-foredrag/
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/kraftigt-iltsvind-i-flere-danske-farvande-fiskene-flygter-og-bunddyrene
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/kraftigt-iltsvind-i-flere-danske-farvande-fiskene-flygter-og-bunddyrene
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Urbanisering, Bymodeller, Byplanlægning, Specialisering af landbrug, Fødevaresik-

kerhed, Underernæring, Fejlernæring, Den grønne revolution. 
 
Biologi: 
Sundhed, fordøjelse, enzymer, energiproduktion og energibalance, næringsstoffer, 
vitaminer, mineraler, energi i fødekæder, gensplejsning, forædling af planter, GMO 
 
Kemi:  
Organisk kemi. Alkaner, alkener og alkyner. Navngivning. Substitution og addition. 
Nogle organiske forbindelser med oxygen, alkoholer, carboxylsyrer og kulhydrater. 
Upolære og polære forbindelser. Kondensation og hydrolyse. 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/samfundsfor-
hold 

Væsent-
ligste ar-
bejdsfor-
mer 

Klasseundervisning, eksperimentelt arbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde, 
mundtlig 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: 
 

- Problemformulering 1. "For lidt mad: hvordan sikrer vi at der er mad 
nok til alle i fremtiden"? 
 

- Problemformulering 2. "For meget mad: hvordan påvirkes sundheden 
af billige fødevarer og ensformige kostvaner?" 

Kernestof : Det gennemgåede særfaglige stof fra Forløb 1 og Forløb 2 
 
To artikler fra: Hvordan brødføder vi verden?, Jette Hagensen og Leif Bach Jørgen-
sen, Columbus 2016 
Artikel 1: Fødevaremangel eller fordelingsproblem  
Artikel 2: Der skal produceres flere fødevarer - men hvor og hvordan  
 

 

Omfang 
 

5 moduler a 90 min 

Særlige fo-
kuspunk-
ter 

Projektet går ud på at lave en PowerPoint (9-11 slides) med tværfagligt naturvi-

denskabeligt indhold. Særlig fokus på: brugen af fagbegreber fra alle tre fag, dispo-

nering af tiden og pladsen, så alle tre fag er fornuftigt repræsenteret i præsentati-

onen, 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 vi-
suelt. At give feedback til andre grupper 
 
 

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:  
Årstidsvariation (7,3 sider) 
Atmosfærisk cirkulation (0,3 sider) 
Lufttryk (1,2 sider) 
Lufttrykkets variation (0,7 sider) 
Termiske tryk (0,8 sider) 
Cirkulationsmodellen (3,2 sider) 
Den intertropiske konvergenszone (0,7 sider) 

Lufttrykkets variation (0,7 sider) 
Nedbør, fugtighed, skyer og fronter (0,2 sider) 
Fugtighed (1,3 sider) 
Skyer (3,2 sider) 
Nedbør (3,1 sider) 
Skyer 3,2 sider) 
Termiske tryk (0,8 sider)  
Klima og vejrs betydning for menneskets livsvilkår (0,2 sider) 

Atmosfæren (0,1 sider) 
Om atmosfæren (0,5 sider) 
Atmosfærens opbygning (1,7 sider) 
Klima- og plantebælter (0,1 sider) 
Klimasystemer og klimazoner (2,2 sider) 
Carbondioxid i atmosfæren (1,5 sider) 
Kilde til drivhusgasserne (0,5 sider) 
Energibalancen (0,3 sider) 
 Strålingsbalancen (1,2 sider) 

 
Supplerende stof (geografi): 
PDF: Klimapjece – Global opvarmning (Informationscenter for miljø og sundhed 2007) 
Artikel fra DR: Februar sætter rekord: Aldrig før har vi fået så meget regn  (2020) 
Artikel: Den næstvådeste februar nogensinde (2022) 
Video: Globale vindsystem 
Video: Hvorfor regner det? 
Video: Sø og Landbrise 
Video: Video: Strålingsbalancen 
Video: The Gulf Stream Explained 

Video: The Climate Planet film med Jesper Theilgaard (36:12) 
 

Biologi: 
Undervisningsmateriale fra https://undervisning.wwf.dk/opdag-havet: s. 8-12, 15-
19, 23-32, 35-44 

NF-grundbogen: s. 37-38 
Biologi i fokus: s. 156-157 
Biologi til tiden: s. 119-124 
 

Supplerende stof (biologi): 
Videoer: 

Springlag, https://biologibogenchf.systime.dk/index.php?id=895&L=0 

Begrænsende faktorer, https://www.youtube.com/watch?v=L4TJAozO2EE 

Klimaforandringer i havet, https://www.youtube.com/watch?v=4mRJVnKLxIA 

https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/?id=595
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=149
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=328
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=329
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=330
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=331
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=347
https://naturgeografiportalen.systime.dk/index.php?id=329#c653
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=152
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=340
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=341
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=342
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=341
https://naturgeografiportalen.systime.dk/index.php?id=330
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=134
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=148
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=325
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=326
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=154
https://naturgeografiportalen.systime.dk/index.php?id=350
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=713
https://naturgeografiportalen.systime.dk/index.php?id=715
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=150
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=332
https://www.dr.dk/nyheder/indland/februar-saetter-rekord-aldrig-foer-har-vi-faaet-saa-meget-regn
https://vejr.tv2.dk/2022-02-23-den-naestvaadeste-februar-nogensinde-her-har-det-regnet-mest
https://www.youtube.com/watch?v=IOBH6V9QOP4&ab_channel=Undervisnings-lokalet
https://www.youtube.com/watch?v=70Jyaaw66c4
https://www.youtube.com/watch?v=7Qe8cI4OpTk&ab_channel=Undervisnings-lokalet
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=c715
https://www.youtube.com/watch?v=UuGrBhK2c7U&ab_channel=Kurzgesagt%E2%80%93InaNutshell
https://naturgeografiportalen.systime.dk/index.php?id=763
https://undervisning.wwf.dk/opdag-havet
https://biologibogenchf.systime.dk/index.php?id=895&L=0
https://www.youtube.com/watch?v=L4TJAozO2EE
https://www.youtube.com/watch?v=4mRJVnKLxIA
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Energistrømme i økosystemer, https://www.youtube.com/watch?v=ZEulJbe-pHQ 

Energipyramide, https://www.youtube.com/watch?v=zggQ3I1hZTY 

”Biodiversitet, hvad rager det mig?” https://www.youtube.com/watch?v=Rbmii0zXN-M 

Podcast om” biodiversitet og masseudryddelse i havet” https://undervisning.wwf.dk/biodi-

versitet-og-naturforvaltning 

Kulstofkredsløbet https://restudy.dk/undervisning/biologi-oekologi-stx/lektion/video-kul-

stofkredsloeb/ 

Artikler: 

Ulvene i Yellowstone https://biologibogenc.systime.dk/index.php?id=493#c3481 

http://illvid.dk/sporg-os/hvorfor-taber-grantraeer-ikke-deres-nale 

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/kraftigt-iltsvind-i-flere-danske-farvande-

fiskene-flygter-og-bunddyrene 

Små øvelser: 

Muslingeskaller i sure opløsninger 

Forsuring af vand 

 
 
Kemi:  

• Basiskemi C Mængdeberegning s.79-96. Blandinger s. 101--111. Syrer og ba-
ser s. 153-169 

 
 
Øvelser/opgaver som inddrages til eksamen: 

o Fotosyntese og respiration (biologi, rapport) 
o Konvektionskammer (geografi) 
o Opvarmning og afkøling af sand og vand (geografi) 
o Den lokale strålingsbalance (geografi) 

o Grønlandspumpen (geografi) 
o Kemi øvelse 8 Natron (bagepulver) 
o Kemi øvelse 9 Fremstilling af opløsninger 
o Kemi øvelse 10 pH, syrer og baser 
o Kemi øvelse 11 Titrering af husholdningsemne 

 
 

Omfang 
 

39 lektioner (90 min.) 

Særlige 
fokus-
punkter 

Faglige emner: 
 
Geografi: 
Atmosfærens opbygning (gasser og lag), strålingsbalance/strålingsregnskab, albedo 
(absorption og refleksion), forholdet mellem solen og jorden (årstider, indstrålings-
vinkel mv.), termiske tryk, konvektionscelle/vindcelle, søbrise og landbrise, det glo-
bale vindsystem (ITK, corioliskraft, vindceller mv.), nedbørsdannelse (stigningsregn, 
dugpunkt, monsun mv.), kystklima og fastlandsklima, drivhuseffekt og klimaændrin-
ger, fossile brændstoffer og energiforbrug. 

 
Biologi: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEulJbe-pHQ
https://www.youtube.com/watch?v=zggQ3I1hZTY
https://www.youtube.com/watch?v=Rbmii0zXN-M
https://undervisning.wwf.dk/biodiversitet-og-naturforvaltning
https://undervisning.wwf.dk/biodiversitet-og-naturforvaltning
https://restudy.dk/undervisning/biologi-oekologi-stx/lektion/video-kulstofkredsloeb/
https://restudy.dk/undervisning/biologi-oekologi-stx/lektion/video-kulstofkredsloeb/
https://biologibogenc.systime.dk/index.php?id=493#c3481
http://illvid.dk/sporg-os/hvorfor-taber-grantraeer-ikke-deres-nale
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/kraftigt-iltsvind-i-flere-danske-farvande-fiskene-flygter-og-bunddyrene
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/kraftigt-iltsvind-i-flere-danske-farvande-fiskene-flygter-og-bunddyrene
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Abiotiske og biotiske faktorer, primærproducenter, konsumenter, fotosyntese og 

respiration, begrænsende faktorer, energistrømme, fødepyramide, kulstofkredsløb, 
biodiversitet, tilpasninger, forsuring 
 
Kemi:  
Mængdeberegning. Stofmængde, molarmasse, formelmasse, stofmængdeberegnin-
ger på kemiske reaktioner, stofmængdekoncentration. Definition på syre, base og 
syre/basereaktion, vands egenskaber, korresponderende syre/basepar, vands auto-
hydronolyse, pH begrebet, definition af pH, måling af pH med forskellige metoder, 
syre/basetitrering og beregninger i den forbindelse. 
 
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. 
 

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: Klimaændringer og havet 

Indhold  
Eleverne arbejder individuelt med 1 af følgende 3 problemstillinger vedr. men-
neskets indvirkning på Jordens have og atmosfære - og de derved ændrede le-
vevilkår for de levende organismer: 
 

1. Der udledes meget carbondioxid til atmosfæren fra forbrænding af fos-
sile brændstoffer. Hvordan påvirker dette havenes pH-værdi og hvordan 
kan dette påvirke havets levende organismer?  

  
2. Havenes vandmasser bliver varmere pga. atmosfærens drivhusgasser. 

Hvordan påvirker stigende havtemperaturer de globale havstrømme og 
livet i havet generelt?  

  
3. Hvordan har mennesket bidraget til den øgede mængde af CO2 i atmo-

sfæren, 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 
 
Skriftligt arbejde: en synopsis med faglige figurer og tekst (min. 2400 tegn) 

samt en eksamenslignende fremlæggelse og evaluering af synopsen. 

 

Omfang 
 

5 moduler a 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 problemstil-
ling. 
 

Væsentligste 
arbejdsfor-
mer 

Projektarbejde, mundtlig fremstilling 
 

Retur til forside 
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Titel 8 
 

 
Afsluttende skriftligt produkt (ASP) 
 

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

1. At bruge og drikke vand tager du som en selvfølgelighed, men verdens vandres-

sourcer er under pres. Hvordan anvendes vand i dagligdagen og hvordan påvirker 

forbrug af og adgang til vand levevilkårene for mennesker og andre levende orga-

nismer. Hvilke konsekvenser har forskelle i vandressourcer lokalt eller globalt nu 

eller i fremtiden? 

 

2. Menneskets aktiviteter, som du kender det fra din dagligdag og det samfund du 

lever i, er med til at ændre indholdet af CO2 i atmosfæren. Dette har konsekvenser 

for livet og jordkloden som helhed. Hvilke årsager og konsekvenser er der tale om 

og hvilke muligheder er der for at påvirke/reducere ændringerne og konsekven-

serne deraf? 

 

3. Mange milliarder mennesker skal have mad hver dag. Hvordan kan man sikre at 

der i fremtiden kan produceres fødevarer nok til alle, og hvad kan gøres for at re-

ducere fejlernæring på globalt plan. Har fødevarernes kvalitet og pris, samt sti-

gende velstand, betydning for en sund ernæring og hvad har du selv af indflydelse 

herpå? 

 

Omfang 
 

6 lektioner (90 min.) 
       

Særlige fo-
kuspunk-
ter 

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

Forberede mundtlig fremlæggelse. 
 
 

Væsentlig-
ste ar-
bejdsfor-
mer 

Projektorienteret arbejde, individuelt  
 
 

Retur til forside 


