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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin Maj/juni 2022 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse HF 

Fag og niveau NF, c-niveau 

Lærer(e) Pia Clausen (PCL) geografi 

Elisabeth Møller Jensen (EJ) biologi og kemi 

Hold 1v nf 

 
 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Introforløb Introforløb 

Forløb 1 Grundlaget for liv 

Projekt 1 Vand, salt og liv 

Forløb 2 Mennesker og ressourcer 

Projekt 2 Mad til milliarder 

Forløb 3 Himmel og hav 

Projekt 3 Klimaændringer og havet 

ASP Afsluttende skriftligt produkt 

 
Lærebøger: 
Geografi: 

• Naturgeografiportalen, systime 

Biologi:  
• Biologibogen C hf (i-bog) https://biologibogenchf.systime.dk/index.php?id=1&cmd=toc 

Forfattere: Katrine Hulgard, Caroline-Marie Vandt Madsen, Systime 2022 

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

• Opdag havet, WWF verdensnaturfonden 2019 (e-bog) www.opdaghavet.dk 

 

Kemi:  
• Isis kemi C, (i-bog), Kim Bruun m.fl., Systime, 2022    https://isiskemic.systime.dk/)  

  

https://biologibogenchf.systime.dk/index.php?id=1&cmd=toc
http://www.opdaghavet.dk/
https://isiskemic.systime.dk/
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 

Introforløb 
 

Introforløb 

Indhold Tværfagligt kort forløb om naturvidenskabelig metode (særlig den ek-
sperimentelle del) 
 
Der laves forsøg/opgaver om: 
Geografi: Jordens historie på 20 m 
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 fokuspunkter Naturvidenskabelig arbejdsmetode, sikkerhed ved eksperimentelt ar-
bejde, iagttagelsesevne 

Væsentligste arbejds-
former 

Eksperimentelt arbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 

Forløb 1 
 

Grundlaget for liv 

Indhold Biologi:  
Kernestof: 

• biologibogen C hf (i-bog)  
Afsnit 2.1: celler 

• celler 

• prokaryote celler 

• bakteriers opbygning 

• eukaryote celler 

• mitokondrier 

• cellemembran 

• passiv transport 

• aktiv transport  

• celledeling 

• cellekerne og DNA 

Afsnit 3.4 cellernes energiproduktion 

• cellernes energiproduktion 

Afsnit 2.4 genetiske grundbegreber 

• genetiske grundbegreber 

Afsnit 2.6 genetisk variation 

• genmutationer 

• kromosommutationer 

• kromosomtalsmutationer 

 

• Biologi til tiden, side 106-108 nedarvning.pdf

 
 
Kemi: 
Kernestof  

• Isis kemi C, i-bog 
• grundstoffer 

• elektronstruktur 

• periodisk system, 

• en kemisk reaktion 

• kemiske bindinger 

• ioner 

• ionforbindelser 

• ioner og ionforbindelsers navne 

• molekylforbindelser 

• elektronegativitet 
 

https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p798
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p803
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=c4433
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p804
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p812
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p802
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p808
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p809
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p806
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p813
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p842
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p794
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p826
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p825
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p824
https://isiskemic.systime.dk/?id=p1114
https://isiskemic.systime.dk/?id=p1115
https://isiskemic.systime.dk/?id=p1116
https://isiskemic.systime.dk/?id=c5716
https://isiskemic.systime.dk/?id=p1107
https://isiskemic.systime.dk/?id=p1178
https://isiskemic.systime.dk/?id=p1179
https://isiskemic.systime.dk/?id=p1180
https://isiskemic.systime.dk/?id=p1182
https://isiskemic.systime.dk/?id=p1184
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Geografi: 
Kernestof 

• Vand i bevægelse  

• Vandets kredsløb  

• Geoviden nr. 2 juni 2019 s.4-5 

• Vandforbrug 

• Vandforurening 

• Grundvandsforurening i DK  

• Kampen om vandet 

• Globale vandresurser under pres  

 

• Vandkonflikter  

• Mennesket og naturvidenskaben, 2015: side 158-160 

• Mennesket og naturvidenskaben, 2015: side 167-170 

• Geoviden, 2012 nr 2, side 1-3 

 
Supplerende stof 

• Introduktion  

• Vandkonflikter i Californien  

• Californiens naturgivne forhold  

• Vandforbrug  

 

• GO NF- Salt 

 
Øvelser/opgaver som opgives til eksamen 

• Mikroskopi af mundhuleceller (biologi journal) 
• Osmose i kartofler  (biologi journal) 
• PTC smager øvelse (biologi rapport) 
• Fældningsreaktioner (kemi rapport) 
• Stoffers blandbarhed (kemi journal) 
• Permeabilitetsforsøg (Geografi Journal) 
• Jordens historie på 20 meter (geografi øvelse) 

• Inddampning af salt (geografi journal) 
 
 
Fællesfagligt:  
Ekskursion til Mønsted kalkgruber (foredrag om kalks kemi, grubernes historie) 
Derudover små kemiforsøg med kalk samt en gåtur med fokus på planter og dyr 
på kalkrig grund. 
 

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://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p218
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p525
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p526
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=p527
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Omfang 
 

37 moduler a 90 min 

Særlige fo-
kuspunkter 

Faglige emner: 
Geografi: 
Jordbundslære, vandforbrug, vandressourcer, forurening, vandets kredsløb, 
vandkonflikter, vandmiljøplaner, Permtiden, saltdannelse, salt diapier, råstoffer, 
kalk. 
 
Biologi:  
liv, celler (prokaryote og eukaryote, mitokondrier, grønkorn, cellemembran, 
transportprocessor (især osmose), DNA, baseparringsprincip, mutationer, gene-
tiske grundbegreber, krydsningsskemaer, nedarvningsmønstre.  
 

Kemi:  
Atomer, elektronstruktur, det periodiske system, reaktionsskema, molekyler, 
elektronparbinding, rumlig form, elektronegativitet, polære og upolære bindin-
ger, opløselighed, ioner og ionforbindelser 
 
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. 

 

Væsentligste 
arbejdsfor-
mer 

Klasseundervisning, individuelle opgaver, eksperimentelt arbejde, gruppear-
bejde, feltarbejde på ekskursion 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 

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).  
Eleverne vælger materiale blandt nedenstående emner: 
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-drikker-det 

• 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/Geovi-

den_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  
 

 
  

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://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
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 

Forløb 2 
 

Mennesker og ressourcer 

Indhold Biologi: 
Kernestof:  

• biologibogen C hf 
Afsnit 3.5 energibalance 

• energibalance   

• BMI, fedme 

Afsnit 3.1 hvad skal vi spise 

• hvad skal vi spise  

• kulhydrater 

• fedtstoffer  

• proteiner 

afsnit 3.3 Når vi spiser 

• når vi spiser  

• fordøjelseskanalen 

• insulin og glukagon 

• diabetes 

afsnit 3.2 enzymer 

• enzymer  

• enzymer og fordøjelse 

afsnit 3.6 blodkredsløbet 

• hjertet 
• blodkarnettet 

• blodtryk og åreforkalkning 

 
• Biologi til tiden: side 154-157 

 
Supplerende stof: 
 

• Biologi til tiden side 172-181 
 
 
Kemi: 
Kernestof:  

• Isis kemi C i-bog 
• 6.1 carbonhydrider 

• 6.2 isomeri 

• 6.2 alkaner, navne 

• 6.3 alkaner, egenskaber 

• 6.5 alkener 

• 6.8 alkoholer 

 
• Kulhydrater  (egne noter) (2 sider) 

https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p841
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p865
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p845
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p850
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p849
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p848
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p843
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p856
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p855
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=c4685
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p844
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p852
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p870
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p868
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p867
https://isiskemic.systime.dk/?id=p1424
https://isiskemic.systime.dk/?id=c7759
https://isiskemic.systime.dk/?id=p1429
https://isiskemic.systime.dk/?id=p1439
https://isiskemic.systime.dk/?id=p1452
https://isiskemic.systime.dk/?id=p1485
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• Kemisk mængdeberegning (egne noter) side 1-8 

rene stoffer og reaktioner) 
 
Supplerende stof: 

• 6.6 plast 

• 6.9 carboxylsyrer 

 
Geografi: 
Kernestof 

• vækst 

 

• FN og bæredygtig udvikling 

• den_historiske_byudvikling 

• Global befolkningstilvækst 

• Den demografiske transition 

• Befolkningsbalanceligning 

• Befolkningspyramider 

• Erhvervsudvikling og hovederhverv 

• Erhvervsinddeling 

• Lokalisering 

• PDF- Hvad er et Uland 

• Demografisk transition 

• Urbanisering 

• Urbane modeller 

• levemåder 

• Bybegrebet 

• Byrum 

• Klimatilpasninger 

• Introduktion 

• Mexico City 

• Historie og geografi 

• Hvordan påvirker megabyer naturgrundlaget? 

• Problemer med megabyer 

• Introduktion 

• Mad til flere milliarder 

• The Hidden Hunger 

• Den grønne revolution 

•  

Supplerende stof 
• TED talk - Hans Rosling 

• Udfordringer velfærdsstaten  

https://isiskemic.systime.dk/?id=p1458
https://isiskemic.systime.dk/?id=p1494
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=360
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=364
https://naturgeografiportalen.gyldendal.dk/kernestof/innovation_baeredygtighed_og_resurseforvaltning/urbanisering/kapitler/den_historiske_byudvikling
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=365
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=764
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=366
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=766
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=162
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=374
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=375
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=765
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=161
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=372
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=369
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=370
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=767
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=768
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=284
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=630
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=631
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=281
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=617
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=180
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=255
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=679
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=665
https://www.ted.com/talks/hans_rosling_on_global_population_growth?language=da
https://www.kl.dk/tema/fremtidens-velfaerd/
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• Byudvikling 

• Demografiske forhold 

• Transport 

• Luftforurening 

• Grønne tage 

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

 
 
Øvelser/opgaver som opgives til eksamen: 

• Nedbrydning af stivelse: (biololgi rapport) 
• Forbrænding af carbonhydrider (kemi journal) 
• Identifikation af organiske stoftyper (kemi rapport) 
• Natron (kemi rapport) 
• Arbejde med demografisk data for udvalgte land (geografi-rapport) 

• Albedoforsøg (geografi-journal) 

• Arbejde med erhvervsdata fra forskellige lande (Verdens Banken) (geografi jour-
nal) 

 

Omfang 
 

40 moduler a 90 min 

Særlige fo-
kuspunkter 

Geografi: 
Demografi, vækst, demografisk transition, Fourastier modellen, fødsels- og døds-
rate, urbanisering, mega byer, herunder en case om Mexico City, industrialise-
ring, den grønne revolution. 
 
 
Biologi:  

Energibalance, BMI, Madens molekyler (fedt, kulhydrat, protein), fordøjelseska-
nalen og dens processer, enzymer, blodsukkerregulering, diabetes, hjerte og 
blodkredsløb, blodtryk, gensplejsning, nye afgrøder i landbruget ved avl eller gen-
splejsning 
 
Kemi:  
Carbonhydrider, alkaner , alkener, Alkoholer, carboxylsyrer (kort), kulhydrater 
(herunder hydrolyse og kondensation) 
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/samfunds-
forhold 
 

https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=632
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=634
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=635
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=636
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=639
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=678
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Væsentlig-

ste arbejds-
former 

Klasseundervisning, eksperimentelt arbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde, 

mundtlig fremstilling. 
It-værktøjer (onenote, excel) 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 

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 på at lave en PowerPoint (9-11 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 vi-

suelt. At give feedback til andre grupper 
 
 

Væsentlig-
ste ar-
bejdsfor-
mer 

Skriftligt og mundtligt arbejde  

Projektarbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 

Forløb 3 
 

Himmel og hav 

Indhold Biologi: 
Kernestof:  

• biologibogen C hf, i-bog 
Afsnit 4.1 økosystem 

• økosystem 

• biotiske og abiotiske faktorer 

• konkurrence og naturlig selektion 

• energistrøm og fotosyntese 

• vækst 

Afsnit 4.2 primærproduktion – betydning for økosystemet 

• primærproduktion 

• fødekæder 

Afsnit 4.3 stofkredsløb 

• kulstofs kredsløb 

 
• Opdag havet, e-bog  side 8-19, 39-44, 60-67 

 
 
Kemi: 
Kernestof  

• Isis kemi C i-bog 
• 4.1 syrer og baser 

• 4.2 vand som syre og base 

• 4.4 pH begrebet 

• 4.5 måling af pH   

• 4.7 syre-base titrering 

 

• Kemisk mængdeberegning (egne noter) side 9-12  (opløsninger) 
 
Supplerende stof: 

• CO2 ligevægten (egne noter) 2 sider 
• Atmosfærens drivhusgasser (egne noter) 3 sider 

 
Geografi: 
Kernestof 

• Årstidsvariation 

• Vind og lufttryk 

• Globale vindsystem 

• 2.3.3 Det globale lufttryk- og vindsystem 

• Nedbør, fugtighed, skyer og fronter 

https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p904
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p937
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p936
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p935
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p934
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p903
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p932
https://biologibogenchf.systime.dk/?id=p902
https://isiskemic.systime.dk/?id=p1098
https://isiskemic.systime.dk/?id=p1297
https://isiskemic.systime.dk/?id=p1312
https://isiskemic.systime.dk/?id=p1315
https://isiskemic.systime.dk/?id=p1333
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/?id=595
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/?id=586
https://www.youtube.com/watch?v=IOBH6V9QOP4&ab_channel=Undervisnings-lokalet
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/index.php?id=597
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=152
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• Fugtighed 

• Skyer 

• Nedbør 

• Sø og Landbrise 

• Lufttrykkets variation 

 

• Udvikling i den globale temperatur 

• Drivhuset omkring jorden 

 

• Termiske tryk 

 

• https://www.experimentarium.dk/klima/klimazoner/ 

 

• Global opvarmning pdf -miljø og sundhed 
 

• Strålingsbalance 

• overfladens betydning 

 
Supplerende stof 

• Stigningsregn (Restudy) 

• Fronter og frontvejr 

• Hvorfor regner det? 

• Stigningsregn 

 

Øvelser/opgaver som opgives til eksamen: 
• Fotosyntese og respiration i vandpest (biologi rapport) 
• Titrering af husholdningseddike (kemi journal) 
• Konvektionskammer (geografi-journal) 
• Opvarmning Sand og vand (geografi-journal) 
• Grønlandspumpe (geografi-journal) 

 

Omfang 
 

38 moduler a 90 min 

Særlige fo-
kuspunkter 

Faglige emner: 
Geografi:  
Årstider, lufttryk, sø og landbrise, monsun, drivhuseffekten, kulstofkredsløbet, al-

bedo, global opvarmning, klimaforandringer og deres konsekvenser, grønlands-
pumpen og dets betydning for Europa. 
 
Biologi:  
Økosystem, biotiske og abiotiske faktorer, primærproduktion og fødekæder, 
energistrøm, fotosyntese og respiration, nedbrydning, kulstofs kredsløb 
Havet: fødekæder i havet, den begrænsende faktor, forsuring, eutrofiering og ilt-
svind. 
 

https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=340
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=341
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=342
https://www.youtube.com/watch?v=7Qe8cI4OpTk&ab_channel=Undervisnings-lokalet
https://naturgeografiportalen.systime.dk/index.php?id=329#c653
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=338
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=339
https://naturgeografiportalen.systime.dk/index.php?id=330
https://www.experimentarium.dk/klima/klimazoner/
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=332
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=335
https://restudy.dk/undervisning/geografi-vejr-og-klima/lektion/video-stigningsregn-orografisk-nedboer-og-dugpunkt-kurve/?jwsource=cl
https://naturgeografiportalen.systime.dk/?id=345
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
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Kemi:  

Definition på syre, base og syre/basereaktion, vands egenskaber, korresponde-
rende syre/basepar, vands autohydronolyse, pH begrebet, definition af pH, må-
ling af pH med forskellige metoder, syre/basetitrering og beregninger i den for-
bindelse.  
 
Kompetencer: 
At forholde sig til naturvidenskabelige data og informationer (indhente, analysere 
og vurdere) 
At forstå forskellen mellem samme udtryks forskellige betydninger, afhængig af 
om udtrykket benyttes i hverdags-sammenhænge eller i naturvidenskabelige sam-
menhænge. 
At relatere naturvidenskabelig viden til hverdagen og samfundsmæssige forhold. 
 

Væsentlig-
ste arbejds-
former 

Klasseundervisning, eksperimentelt arbejde, gruppearbejde og individuelt ar-
bejde, differentieret undervisning 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 

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 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 

ASP 
 

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. VAND: 

At bruge og drikke vand tager du som en selvfølgelighed, men verdens 
vandressourcer er under pres. Hvordan anvendes vand i dagligdagen og 
hvordan påvirker forbrug af og adgang til vand levevilkårene for mennesker 
og andre levende organismer. Hvilke konsekvenser har forskelle i vandres-
sourcer lokalt eller globalt nu eller i fremtiden? 

2. CO2 PROBLEMATIKKER: 

 Menneskets aktiviteter, som du kender det fra din dagligdag og det sam-
fund 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/re-
ducere ændringerne og konsekvenserne deraf? 

3. FØDEVARER: 

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 reducere fejlernæring på globalt plan. Har fødevarernes kvalitet og pris, samt 

stigende velstand, betydning for en sund ernæring og hvad har du selv af indfly-

delse herpå? 

 
 

Før og efter ASP er der et antal moduler med eksamensforberedelse/repetition 
 

Omfang 
 

6 moduler a 90 min ASP 
5 moduler a 90 min eksamensforberedelse/repetition 

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  
 
 

 
 
 


