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Side 2 af 13 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Bæredygtig Skole 

Indhold Som introduktion til NF har eleverne arbejdet med et 2 ugers innovationsprojekt. 
Projektet handlede om at finde et bæredygtigt initiativ som kunne implementeres på 
skolen. Hvert projekt blev præsenteret for klassen og ved afstemning blev der kåret 
en vinder. Vinder Projekterne fra hver klasse blev præsenteret ved fernisering hvor 
et dommerpanel udråbte en samlet vinder og projektet skulle herefter implementeres 
på skolen. 

 

Forløb med fokus på udvikling af løsningsforslag til aktuelle problemstillinger. 

 

Problemstilling: Hvordan kan vi gøre vores nye skole mere bæredygtig? 

 

Produkt: Poster og to præsentationer (én for elever/lærere/ledelse og én på Ung-

dommens Folkemøde). Den bedste idé bliver implementeret på skolen. 

 

Materiale: Dokumentarfilm ”Before the Flood” (USA, 2016) 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/flood (de første 60 minutter, ca. 20 si-

der) og materiale som eleverne selv indsamler (ca. 4 sider). 

 

Metode: Idégenerering, udvælgelse af den bedste idé i klassen, fælles arbejde på ud-

vikling og præsentation af idéen. 

 

Site til projektet: Bæredygtig Skole 

 

Omfang 

 

Ca. 18 lektioner (á 50 minutter), dvs. 6 lektioner i hvert fag 

Ca. 24 sider 

 

Særlige fokus-

punkter 

Faglige mål: 

- Indsamle, vurdere og anvende biologi- geografi- og kemifaglige tekster og in-

formationer fra forskellige typer af kilder 

- Undersøge problemstillinger samt udvikle og vurdere løsninger, hvor fagenes 

viden og metoder anvendes 

 
 Formidling 
 Innovation 
 Projektarbejde 
 Medbestemmelse og medborgerskab 
 Bæredygtighed -her under social, miljø og økonomisk 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/projektarbejdsform/innovation/skriftligt arbejde/mundtlig 

præsentation/ekskursion til den nye skole 

 

 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/flood
https://sites.google.com/s/1-w0pYRmVLtu4xHk34LBKNM5V2ZV0ydgs/p/1CpzkOmPgvseCICkxWXkhwr108bnV_FPB/edit
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 2 

 

Vand og dig! 

Indhold Biologi  

 
Kernestof: 

 
Litteratur: 

Cellers opbygning og funktion. Naturvidenskaben og mennesket:, s. 181- 184  

Hvad er et økosystem, NF grundbogen, s. 31 

Vandløb, søer og deres omgivelser.  Biologi til tiden s. 126-129 

Når åen forurenes. Biologi i Udvikling s. 132-135 

BI5 indeks. Biologi i udvikling 2014, s. 71-73 

Økosystem (under Fællesfaglige emner: Arktis). Mennesket og naturvidenskaben, 

s. 44 + 45  

Søen som økosystem. Biologi til Tiden, s. 136-138 

Fotosyntese, respiration og vækst. Biologi til tiden s. 122-123 (2 sider) 

 
Supplerende stof: 
Hjemmesider, figurer og ark: 
Figur af dyrecelle  (¼ side) 
Figur af plantecelle  (¼ side) 
Figur af bakteriecelle (¼ side) 
makroindeks skema (1 side) 
Fladeforurening, linjeforurening, punktforurening, nitratforurening, fosforforurening 
og fremtidens forurening, GEUS 
https://www.geus.dk/udforsk-geologien/laering-om-geologi/viden-om/viden-om-
grundvand/vi-paavirker-grundvandet/ (14 sider) 

 
Videoer:  
Video om cellens opbygning (svarer til 2 sider) 

Cell Explorer (svarer til 2 sider) 

Video der forklarer makroindeks-øvelsen (2 sider) 
Søen som økosystem Link til øvelse (2 sider) 
Biomanipulation i Søndersø, Chilbal film: https://naturfilm.info/biomanipulation-i-
soendersoe/ 
 
Øvelser: 
Makroindeks (teoretisk) (2 side) 
Dissektion af spildevand (2 sider) 

 

Geografi 

Kernestof: 
 Mennesket og naturvidenskaben s. 210-215 (5 sider) 

https://docs.google.com/document/d/1yyuLg4MVl1IosBRS3f2XBkXpIn1Zlv5uRbSESCv1KQc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m_AmtGdMIsH3apK_UET_3qStR1Ru7Iw8/view
https://drive.google.com/file/d/1jPvurLhzxrkNEVFMJH6NYE_tME0vbms9/view
https://drive.google.com/file/d/0B9wyqiYZ66A3SUY0WGhJMTZXRHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B9wyqiYZ66A3cTE3MWJPOFFHN0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14lIqYlbfSOw_9hSDhkaPHzIcsLiAem3g/view
https://drive.google.com/file/d/1M8jlEfUDff1DIHh-t2Y_fOyjz9lEqNyw/view
https://drive.google.com/file/d/1FZKF-QVlMO1R3eyS_nq3QeabXqydTHt7/view
https://drive.google.com/file/d/1Oc-vphy1J826Qv4xs0xyTVUlgHTCsRyO/view
https://drive.google.com/open?id=0B9wyqiYZ66A3c09ETDFlTzE3bVU
https://www.geus.dk/udforsk-geologien/laering-om-geologi/viden-om/viden-om-grundvand/vi-paavirker-grundvandet/
https://www.geus.dk/udforsk-geologien/laering-om-geologi/viden-om/viden-om-grundvand/vi-paavirker-grundvandet/
https://www.youtube.com/watch?v=URUJD5NEXC8
https://biomanbio.com/HTML5GamesandLabs/Cellgames/cellexplorerpagehtml5.html
https://www.youtube.com/watch?v=YkhXeJZlyZQ&t=8s
https://www.vucdigital.dk/bio_okosystem/okosystem.html
https://naturfilm.info/biomanipulation-i-soendersoe/
https://naturfilm.info/biomanipulation-i-soendersoe/
https://docs.google.com/document/d/14n_OGqUv2IpL7jIN-O12BvbtaV0z96ZzTxuBYbqidMA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1q7QuAw1KElLhzLSmHae9C19lCo-OfSC3
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 NF-grundbogen s. 65-74 (9 sider) 

 Geoviden 2 Grundvand (https://www.geocenter.dk/wp-

content/uploads/2019/06/Geoviden_2_2019_samlet-1.pdf) (10 sider) 

 

Supplerende stof:  

 Klimadata i fremtiden 

(http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/klimakort.aspx)(1 side) 

 Oversvømmelseskort 

(http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/oversvoemmelseskort.aspx 

 (1 side) 

 Grundvandskort 

(http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/grundvand.aspx)(1 side) 

 Kort over ekstremnedbør 

(http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/ekstremnedboer.aspx)       (1 

side) 

 

Samlet 20 sider 

 

Øvelser:  

 Øvelse: Menneskers påvirkning af vandets kredsløb 

 Forsøg: den termohaline cirkulation 

 Forsøg: Måling af skyhøjde, dugpunktstemperatur og luftfugtighed 

 Databehandling: Skyhøjde og Føhneffekt 

 Fremlæggelser af kortmateriale om fremtidens klima- og grundvandssitua-

tion. 

 Besøg på spildevandsanlæg – forsøg: Rensning af spildevand (tværfaglig) 

 

Kemi 

Kernestof: 

- Birgit Sandermann Justesen og Asbjørn Petersen: ”Mennesket og naturviden-

skaben – grundbog til NF,” GO Forlag 2015 s. 235-240, 242-244, 247-252, 

256-257, 272-274 (ca. 15 sider) 

- Dynamisk periodisk system: ptable.com (ca. 2 sider) 

- Video: Periodesystemets opbygning (ca. 2 sider) 

 

Supplerede stof: 

- Geus.dk: Grundvandskemi (ca. 13 sider) 

- Materiale fra besøg på BIOFOS Renseanlæg Avedøre (ca. 4 sider) 

 

Øvelser: 

- Vands tilstandsformer 

- Vands hårdhed 

- Fældningsreaktioner – salte i vand 

- Hvor meget stof dannes der? Opvarmning af natron 

- Dissektion af spildevand fra kloaklab.dk 

 

Omfang 

 

Biologi: Ca. 18 lektioner (á 50 minutter) 

Geografi: Ca. 21 lektioner (á 50 minutter) 

Kemi: Ca. 18 lektioner (á 50 minutter) 

https://www.geocenter.dk/wp-content/uploads/2019/06/Geoviden_2_2019_samlet-1.pdf
https://www.geocenter.dk/wp-content/uploads/2019/06/Geoviden_2_2019_samlet-1.pdf
http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/klimakort.aspx
http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/oversvoemmelseskort.aspx
http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/grundvand.aspx
http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/ekstremnedboer.aspx
ptable.com
https://www.vucdigital.dk/kemiC_film/2_periodesystemets_opbygning.html
https://www.geus.dk/udforsk-geologien/laering-om-geologi/viden-om/viden-om-grundvand/grundvandskemi/
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Biologi: Ca. 51 sider 

Geografi: Ca. 20 sider 

Kemi: Ca. 36 sider  

 

Særlige fo-

kuspunkter 

Biologi  
Cellulære processer: fotosyntese og respiration.  
Prokaryote og eukaryote celler og deres opbygning og organellernes funktion. 
Diffusion og osmose. 

Økosystemers opbygning, abiotiske og biotiske faktorer, fødekæder, bestemmelse af 
vandløbs miljø-kvalitet ved hjælp af dyrelivet, vandlevende organismers iltoptag, gen-
opretning/rensning af søer, den gode og den onde cirkel, forurening med organisk 
stof og næringsstoffer samt biologisk rensning af spildevand. 

 Empirikompetence 

 

Geografi 

 Vandets kredsløb. 

 Vandbalanceligningen 

 Luftfugtighed, skyhøjde, dugpunktstemperatur 

 Nedbør, fordampning og grundvandsdannelse. 

 Vandforbrug 

 Spildevand og rensning af spildevand 

Fremtidens klimasituation i forhold til drikkevandsforsyningen 

 

Kemi 

Kernestof: 

- Grundstoffernes periodesystem 
- Stofmængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer 
- Kemiske bindingstyper, tilstandsformer 
- Ionforbindelsers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse  

Supplerende stof: 

- Grundvand 

- Hårdt vand 

- Rensning af spildevand 

 

Faglige mål: 

- 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 be-

skrive og forklare enkle sammenhænge mellem det empiribaserede arbejde og 

viden, modeller og metoder fra kemi 

- Udtrykke sig mundtligt og skriftligt ved brug af fagenes begreber og repræ-

sentationer 

 

NF-forløbet afsluttes med et projekt med problemstillingen: ”Hvor får vi drikkevand 

fra og hvordan påvirker vi vandkvaliteten?”  

 

Væsentligste Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-
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arbejdsformer programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/ekskursion til spildevandscen-

ter/gruppearbejde/online-opgaver/feltarbejde/læseteknik 

 

Retur til forside 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 3 

 

Sundhed og dig! 

Indhold Biologi 
Kroppens energibalance s. 22-24 Biologi til tiden (3 sider) 
De 3 makronæringsstoffer s. 26-29 Biologi til tiden (4 sider) 
Styr på blodsukkeret s. 29-34 Biologi til tiden (6 sider) 
Blodkredsløbet s. 36-44 Biologi til tiden (9 sider) Internetsider:  

 
KRAMS-faktorer, Sundhedsportalen, Falckhealthcare: 
https://www.falckhealthcare.dk/sundhedsportal/fysisk-sundhed/krams-faktorer/ 
(16 sider) 

 
Videoer: 

 
Øvelser:  
Blodtryksmåling  
Enzym-øvelse (pH og temperaturafhængighed) 
Pizza-øvelsen 

 

Geografi 

Kernestof:  

 Mennesket og naturvidenskaben, s. 204-209 (5 sider)  

 NF-grundbogen s. 11-15, 95-108 (19 sider) 

 Billeder fra bogen “Hungry planet” (1 side) 

 Fouratiers Erhvervs Udviklingsteser (1 side) 

 Hver femte er ansat i en udenlandsk ejet virksomhed. 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=27949 (1 side) 

 Fødevarersikkerhed og bæredygtighed, Naturgeografi C 

https://docs.google.com/document/d/1x3RP68-c2-

29zd8zDeCVOGN3blftUjgznuqLi64K7JM/edit#heading=h.d2u6uzqwpp7i 

(4 sider) 

 

Samlet: 31 sider 

Supplerende stof:  

 TED-video om Befolkningspyramider - 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=RLmKfXwWQtE 

(1 side) 

 Videoer om Jordens tiltning. 

https://www.khanacademy.org/science/cosmology-and-astronomy/earth-

history-topic/earth-title-topic/v/how-earth-s-tilt-causes-seasons (1 side)  

 Globalt udviklingsmål: Adgang til nærende med. 

https://www.youtube.com/watch?v=03JAHTe6Mio (1 side) 

 Hartman og den danske model: Globalisering. 

https://www.falckhealthcare.dk/sundhedsportal/fysisk-sundhed/krams-faktorer/
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=27949
https://docs.google.com/document/d/1x3RP68-c2-29zd8zDeCVOGN3blftUjgznuqLi64K7JM/edit#heading=h.d2u6uzqwpp7i
https://docs.google.com/document/d/1x3RP68-c2-29zd8zDeCVOGN3blftUjgznuqLi64K7JM/edit#heading=h.d2u6uzqwpp7i
https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=RLmKfXwWQtE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=RLmKfXwWQtE
https://www.khanacademy.org/science/cosmology-and-astronomy/earth-history-topic/earth-title-topic/v/how-earth-s-tilt-causes-seasons
https://www.khanacademy.org/science/cosmology-and-astronomy/earth-history-topic/earth-title-topic/v/how-earth-s-tilt-causes-seasons
https://www.youtube.com/watch?v=03JAHTe6Mio
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(https://www.youtube.com/watch?v=toLNBMe2-2w) (1 side) 

 

Samlet: 4 sider 

 

Øvelser:  

 

 Hvorfor kan man ikke gro avocadoer i Danmark? 

 Hungry planet: Hvad spiser man rundt om i verden? 

 Skrive og diskussionsøvelse om Hvad vi selv spiser 

 Undersøgelse af hverdagsfødevarer i Netto. 

 Øvelse med Den demografiske transitionsmodel og Fouratiers erhvervsud-

viklingsmodel. 

 Diskussionsøvelse om globalisering og vores eget forbrug mm. 

 Sammenligning af befolkningsudvikling i flere lande.  

 

Kemi 

Kernestof:  

- Birgit Sandermann Justesen og Asbjørn Petersen: ”Mennesket og naturviden-

skaben – grundbog til NF,” GO Forlag 2015 s. 240-242, 245-246, 252-255, 

260-265, 269-272 (ca. 13 sider) 

 

Supplerende stof: 

- Birgit Sandermann Justesen og Asbjørn Petersen: ”Mennesket og naturviden-

skaben – grundbog til NF,” GO Forlag 2015 s. 99-102 (Indholdet i kosten) 

(ca. 3 sider) 

- Materiale som elever selv indsamler i forbindelse med tværfagligt pizzaprojekt 

(ca. 6 sider) 

 

Øvelser:  

- Blandbarhed – polære og upolære stoffer 

- Salt i pizzabund 

- pH-detektiv 

- Hvor meget eddikesyre er der i eddike? 

 

Omfang 

 

Biologi: Ca. 18 lektioner (á 50 minutter) 

Geografi: Ca. 18 lektioner (á 50 minutter) 

Kemi: Ca. 18 lektioner (á 50 minutter) 

 

Biologi: Ca. 38 sider 

Geografi: Ca. 35 sider 

Kemi: Ca. 22 sider 

 

Særlige fo-

kuspunkter 

Biologi 
Kroppens energibalance, kostens næringsstoffer: kulhydrater, triglycerider og protei-
ner, fordøjelsessystemets opbygning og funktion, enzymers opbygning, funktion og 
virkemåde, blodtryk, blodkredsløb, KRAMS-faktorer, kost og sundhed. 

 

Geografi 

 Jordens rotation om solen og årstider 

https://www.youtube.com/watch?v=toLNBMe2-2w
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 Fødevareproduktion og klimatiske begrænsninger 

 Vores egne fødevarer og hvor de kommer fra  

 Befolkningstilvækst og -pyramider 

 Den demografiske transition 

 Erhvervsudvikling 

 Globalisering 

 FNs verdensmål for en bæredygtig udvikling 

 

Kemi 

Kernestof: 

- Grundstoffernes periodesystem 
- Stofmængdekoncentration 
- Kemiske bindingstyper og blandbarhed 
- Organiske og uorganiske molekylers opbygning, navngivning, egenskaber og 

anvendelse  
- Syre-basereaktioner 

Supplerende stof: 

- Indhold i kosten 

- Bygge molekylerne i vores mad 

- Struktur og polaritet af kulhydrater, fedtstoffer, proteiner, vitaminer og mine-

raler 

- Dobbeltbindinger i fedtsyrer og deres betydning for vores sundhed 

- Pizza som fødevare 

- pH i fødevarer 

 

Faglige mål: 

- Beskrive enkle problemstillinger af såvel enkelt- som fællesfaglig karakter ved 

anvendelse af viden, modeller og metoder fra biologi, geografi og/eller kemi 

- 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 be-

skrive og forklare enkle sammenhænge mellem det empiribaserede arbejde og 

viden, modeller og metoder fra kemi 

- Indsamle, vurdere og anvende biologi- geografi- og kemifaglige tekster og in-

formationer fra forskellige typer af kilder 

- Udtrykke sig mundtligt og skriftligt ved brug af fagenes begreber og repræ-

sentationer 

- Sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global 

sammenhæng og forstå globale processers lokale konsekvenser 

 

NF-forløbet afsluttes med et projekt med problemstillingen: ”Hvordan kan der i 

fremtiden produceres sunde og bæredygtige fødevarer?”  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbej-

de/molekylbyggesæt/gruppearbejde/rapporter 

 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 

Titel 4 

 

Energi og dig! 

Indhold Biologi: 
Bøger:  
Biologibogen https://biologibogen.systime.dk/?id=p540&L=0 (2 sider)  
Biologibogen https://biologibogen.systime.dk/?id=p539 (0,5 sider)  
Biologbogen https://biologibogen.systime.dk/?id=586 (3 sider) 

 

Artikler https://videnskab.dk/gronland-en-tikkende-klimabombe/det-globale-
kulstofkredslob-er-i-ubalance (8 sider)  
Fremstilling af bioethanol, Dansk kemi, 86, nr 2 2005 (5 sider)  

 

Film og internetsider: 
Hjemmesider https://www.etiskraad.dk/~/media/Etisk-Raad/Undervisning/alt-
om-dna/3-Genetisk-organisering-og-kontrol/genetisk-org-og-kontrol-5-quiz.html 
(6 sider) 

 

Øvelser:  
Påvisning af glukose med Benedicts reagens  
Fællesfaglig øvelse: Gæring (bio/kemi) 

 

Geografi 

Kernestof: 

 Gyldendals naturgeografiportal, Wegeners teori (2 sider) 

 Gyldendals naturgeografiportal, Jordens opbygning og jordskælv (4 si-

der) 

 Mennesket og Naturvidenskaben s 215-228 (14 sider) 

 Gyldendals naturgeografiportal, Drivhuset omkring jorden (1 sider) 

 Gyldendals naturgeografiportal, Termohaline cirkulation (3 sider) 

Samlet: 24 sider 

 

Supplerende stof: 

 Artikel om Inge Lehmann. (https://videnskab.dk/miljo-

naturvidenskab/inge-lehmann-og-mysteriet-om-jordens-kerne) (1 side) 

 Video: Store danske videnskabsfolk om Inge Lehmann 

(https://www.youtube.com/watch?v=xurIm-GgtkQ) (2 sider) 

 Video: Icons in discovery (https://www.youtube.com/watch?v=w2Tj-

8FJFeY) (½ side) 

 Nettostrålling 2006-2018 (https://earthobservatory.nasa.gov/global-

maps/CERES_NETFLUX_M) (½ side) 

 Daglig energiproduktion og - forbrug. (Energinet.dk) (1 side) 

 Energiforbrug rundt om i verden 

(http://geotema.dk/data/databank/energi/energiforbrug-pr-indbygger ) (1 

side) 

Samlet: 6 sider  

 

https://biologibogen.systime.dk/?id=p540&L=0
https://biologibogen.systime.dk/?id=p539
https://biologibogen.systime.dk/?id=586
https://videnskab.dk/gronland-en-tikkende-klimabombe/det-globale-kulstofkredslob-er-i-ubalance
https://videnskab.dk/gronland-en-tikkende-klimabombe/det-globale-kulstofkredslob-er-i-ubalance
https://www.etiskraad.dk/~/media/Etisk-Raad/Undervisning/alt-om-dna/3-Genetisk-organisering-og-kontrol/genetisk-org-og-kontrol-5-quiz.html
https://www.etiskraad.dk/~/media/Etisk-Raad/Undervisning/alt-om-dna/3-Genetisk-organisering-og-kontrol/genetisk-org-og-kontrol-5-quiz.html
https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/inge-lehmann-og-mysteriet-om-jordens-kerne
https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/inge-lehmann-og-mysteriet-om-jordens-kerne
https://www.youtube.com/watch?v=xurIm-GgtkQ
https://www.youtube.com/watch?v=w2Tj-8FJFeY
https://www.youtube.com/watch?v=w2Tj-8FJFeY
https://earthobservatory.nasa.gov/global-maps/CERES_NETFLUX_M
https://earthobservatory.nasa.gov/global-maps/CERES_NETFLUX_M
http://geotema.dk/data/databank/energi/energiforbrug-pr-indbygger
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Øvelser: 

 Øvelse i Google Earth med tre forskellige pladegrænser 

 Aflæsning af seismogram 

 Forsøg: Målinger og opstilling af strålingsbalancen. 

 Hvad er Kulstofkredsløbet. (virtuel) 

 Figurøvelse med drivhuseffekt, drivhusgasser og strålingsbalancen. 

(virtuel) 

 Undersøgelse: Hvor meget energi forbruger vi og hvor meget bliver 

produceret fra vindmøller. (virtuel) 

 Øvelse om klimazoner og plantebælter (virtuel) 

 

Kemi 

Kernestof:  

- Birgit Sandermann Justesen og Asbjørn Petersen: ”Mennesket og naturvi-

denskaben – grundbog til NF,” GO Forlag 2015 s. 258-260, 264-268, 274-

275 (ca. 7 sider) 

 

Supplerende stof: 

- Birgit Sandermann Justesen og Asbjørn Petersen: ”Mennesket og naturvi-

denskaben – grundbog til NF,” GO Forlag 2015 s. 68-71 (Olie og natur-

gas), s. 82-83 (Biobrændstof) (ca. 5 sider) 

- Materiale som elever selv indsamler i forbindelse med miniprojekt i olie og 

naturgas + til opgaver om rust (ca. 8 sider) 

 

Øvelser: 

- Elefanttandpasta 

- Addition og substitution 

- Produktion af ethanol (tværfagligt med biologi) 

- Spændingsrækken (eleverne har kun set videooptagelse af øvelsen) 

 

Omfang 

 

Biologi: Ca. 18 lektioner (á 50 minutter) 

Geografi: Ca. 21 lektioner (á 50 minutter) 

Kemi: Ca. 18 lektioner (á 50 minutter) 

 

Biologi: Ca. 25 sider 

Geografi: Ca. 30 sider 

Kemi: Ca. 20 sider 
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Særlige fokus-

punkter 

Biologi 
Carbonkredsløbet, Respiration, Fotosyntese, DNA, RNA, Protein Syntesen, gæ-
ring, Aerob, Anaerob respiration, 1. og 2. generationsbioethanol, Mutation 

 

Geografi 

 Pladetektonik og pladegrænser 

 Jordskælv og Inge Lehmann 

 Paleoklima 

 Klimaændringer 

 Drivhuseffekten og strålingsbalancen  

 Kulstofkredsløbet 

 Den termohaline cirkulation 

 Det globale vindsystem 

 Forssilebrændstoffer og alternative energikilder 

 Energiforbrug 

 Klimazoner 

 Plantebælter 

 

Kemi 

Kernestof: 

- Stofmængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer 

- Organiske molekylers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse 

- Kemiske reaktioner, herunder simple redoxreaktioner 

 

Supplerende stof: 

- Katalysator (biologisk) 

- Exoterme og endoterme reaktioner 

- Olie og naturgas, raffinering af råolie, benzin 

- Ringformede og aromatiske carbonhydrider 

- Alkener 

- Substitutions- og additionsreaktioner 

- Bioethanol og gæringsreaktion 

- Rust og rustbeskyttelse 

 

Faglige mål: 

- Beskrive enkle problemstillinger af såvel enkelt- som fællesfaglig karakter 

ved anvendelse af viden, modeller og metoder fra biologi, geografi og/eller 

kemi 

- Gennemføre og dokumentere empiribaseret arbejde af kvalitativ og kvanti-

tativ 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 kemi 

- Indsamle, vurdere og anvende biologi- geografi- og kemifaglige tekster og 

informationer fra forskellige typer af kilder 

- Udtrykke sig mundtligt og skriftligt ved brug af fagenes begreber og re-

præsentationer 

- Sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller 

global sammenhæng og forstå globale processers lokale konsekvenser 
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- Undersøge problemstillinger samt udvikle og vurdere løsninger, hvor fa-

genes viden og metoder anvendes 

 

NF-forløbet afsluttes med et flerfagligt projekt hvor eleverne selv vælger en pro-

blemstilling ud fra de tre temaer. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/ekskursion til Experi-

mentarium 

 

Retur til forside 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 5 

 

Afsluttende særfaglige forløb 

Indhold Biologi 

Repetition af kendt stof. 

 

Geografi 

Repetition af kendt stof. 

 

Kemi 

Repetition af kendt stof. 

Fokus på præsentation af kendt eksperimentelt arbejde fra tidligere forløb. 

 

Omfang 

 

Biologi: Ca. 9 lektioner (á 50 minutter) 

Geografi: Ca. 9 lektioner (á 50 minutter) 

Kemi: Ca. 9 lektioner (á 50 minutter) 

 

Særlige fokuspunkter Biologi 

Udgangspunkt i faglige mål 

 

Geografi 

Udgangspunkt i faglige mål 

 

Kemi 

Læringsmål 

Eleverne skal kunne: 
 Redegøre for en øvelse (dvs. et forsøg/eksperiment, vi har lavet i la-
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boratoriet) 
 Anvende kemifaglige begreber i forbindelse med øvelsen, herunder 

koble observationer til teori 
 Perspektivere øvelsen til problemstillinger, vi har arbejdet med i NF-

undervisningen 

 

Væsentligste arbejds-

former 

Mundtlig præsentation/virtuelle arbejdsformer/gruppearbejde 

 

 

 


