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Side 2 af 14 

 

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 Gæring. Mennesket og Naturvidenskaben, s.  196-197 

 
Supplerende stof 
Figurer/ark/websites: 
Figur af dyrecelle  (¼ side) 
Figur af plantecelle  (¼ side) 
Figur af bakteriecelle (¼ side) 
makroindeks skema (1 side) 
Restaurering af nordiske søer og vandløb. Naturstyrelsen (2019) (½ side) 

 

Animationer/youtube/film: 
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) 

 
Forsøg: 
Makroindeks (teoretisk) (2 side) 
Dissektion af spildevand (2 sider) 

Biologisk og kemisk rensning af spildevand (6 sider) 

 
Geografi 
Kernestof 

 
“Vandets Kredsløb”, “Nedbørsvariationen i Danmark”, “Grundvandsdannels” i 
NaturgeografiGrundbogenC af Jan Winther Jørgensen og Charlotte Skotte Møller. 
Fra Systime. (11 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/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://naturstyrelsen.dk/media/nst/71921/Faktaark%20-%20Restaurering%20og%20beskyttelse%20af%20Nordiske%20s%C3%B8er.pdf
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://docs.google.com/document/d/14n_OGqUv2IpL7jIN-O12BvbtaV0z96ZzTxuBYbqidMA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1q7QuAw1KElLhzLSmHae9C19lCo-OfSC3
https://drive.google.com/open?id=16Oa-Ps8z9a9-y-KYLdhMJkl8LkSdczVd
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“Trussler mod vores drikkevand” i Grosen, Anders m.fl.: NF-grundbogen. 1. udg. 
Lindhardt og Ringhof, 2014. s. 77-79 (3 sider)  

 

Supplerende materiale 

Figuranalyse fra emu.dk (1 side) 

 

Hjemmesider 

Hydrotermfigur fra galapagos.dk http://www.galapagos.dk/default.php?file=0011 
(2 sider) 

 

Kortøvelser: 

Hvad er hvor i Danmark? https://online.seterra.com/en/vgp/3075    

Hvem er vores naboer? : https://online.seterra.com/en/vgp/3007   

30 Most Populous Countries - hvor findes de? 
https://online.seterra.com/en/vgp/3154  

 De 35 største byer - hvor findes de? https://online.seterra.com/en/vgp/3229 

( i alt 2 sider)  

 

Videoer: 

Globalt udviklingsmål: Adgang til rent vand og sanitet fra Verden i dine Hænder 
https://youtu.be/-scW1ZDUJb8  (2 sider) 

Fumle og det ædle grundvand fra Viborg Kommune https://youtu.be/OaUXlvrqFOU 
(2 sider) 

What's your water footprint? fra WWF-Canada https://youtu.be/0_bUzH6T6zU (2 
side) 

Verdens mest beskidte flød fra Channel 4 Unreported world (10 sider)  

 

Øvelser 

Undersøgelse af permabilitet og infiltrationshastighed (1 side) 

Permabilitet og porøsitet (1 side) 

En ny bryllupsrejse - anvendelse af klimadata i den virkelig verden (2 sider) 

 

Kemi 

Kernestof: 

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

denskaben – 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: 

http://www.galapagos.dk/default.php?file=0011
https://online.seterra.com/en/vgp/3075
https://online.seterra.com/en/vgp/3007
https://online.seterra.com/en/vgp/3154
https://online.seterra.com/en/vgp/3229
https://youtu.be/-scW1ZDUJb8
https://youtu.be/OaUXlvrqFOU
https://youtu.be/0_bUzH6T6zU
ptable.com
https://www.vucdigital.dk/kemiC_film/2_periodesystemets_opbygning.html
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- 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 

- Biologisk rensning af spildevand fra kloaklab.dk 

 

Omfang 

 

Biologi: Ca. 18 lektioner (á 50 minutter) 

Geografi: Ca. 15 lektioner (á 50 minutter) 

Kemi: Ca. 18 lektioner (á 50 minutter) 

 

Biologi: Ca. 38 sider 

Geografi: Ca. 39 sider 

Kemi: Ca. 36 sider 

 

Særlige fokus-

punkter 

Biologi 
 Cellers opbygning, celleorganellernes funktion, cellulære processer  
 økologi, herunder samspil mellem arter, mellem arter og deres omgivende 

miljø samt biodiversitet 
 Fødekæder 
 næringsfattige og næringsrige søer, herunder makroindeks og forskellige 

vandlevende organismers strategi for iltoptagelse 

 Springlag og dets betydning 
 Spildevand og spildevandsrensning 
 Fotosyntese  
 Respiration (aerob og anaerob) 

Begreber 

fotosyntese, respiration, økosystemer, abiotiske faktorer, biotiske faktorer, iltoptagelse hos vandlevende dyr, 
iltsvind i søer, Makroindeksøvelse, Energi i økosystemet, fødekæde, Søen i balance, Søens onde cirkler, 
bestemmelse af vandløbskvalitet, vandløb forurening, spildevand, spildevandsrensning - forsøg, (Biologisk 
rensning), Eukaryote og prokaryote organismer, Cellers opbygning, Grønkorn, Mitokondrier, Ribosomer 

 
Geografi 

Kernestof: 

 miljø og bæredygtighed 
 ressourceudnyttelse, produktion og teknologi 
 vejrforhold, klima, klimaændringer og vandressourcer 
 Jordens og landskabernes processer 
 natur- og menneskeskabte stofkredsløb og energistrømme 
 naturbetingede ressourcer, produktion, teknologi og bæredygtighed 

 
Begreber: 

Fordampning, Tilstandsformen, Kondensation, Fortættes (fortætning), Dugpunkts-
niveau, Konvektionsregn, Frontregn, Varmfront, Koldfront, Stigningsregn, Den 
absolutte luftfugtighed, Den relative luftfugtighed, Jordvand, Grundvand, Grund-

https://www.geus.dk/udforsk-geologien/laering-om-geologi/viden-om/viden-om-grundvand/grundvandskemi/
https://nt-me-cdn.clioonline.dk/user_upload/Fotosyntese-horisontal-01.png
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vandsspejlet, Underjordisk afstrømning, Overfladisk afstrømning, Nedbør, For-
dampning, Vandbalanceligningen, Vandets kredsløb, Infiltrationskapaciteten, Porø-
sitet, Permeabilitet, Sprøjtemidler, Kunstgødning, Pesticider, Nitrat, Fladeforure-
ning, Punktforurening, Vandmiljøplaner, Virtuelt vand, Spildevand 

 

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 drikke-

vand fra og hvordan påvirker vi vandkvaliteten?”  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/ekskursion til spildevands-

center/online opgaver/feltarbejde/læseteknik/gruppearbejde 

 

Retur til forside 

 

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

Titel 3 

 

Sundhed og dig! 

Indhold Biologi 
Kernestof 
Litteratur: 
Hvad lever vi af? Mennesket og Naturvidenskaben: (Fællesfaglige kapitler: Levevilkår, 
kan det gode liv måles?), s.  
Menneskets fysiologi - Fordøjelsen. Mennesket og Naturvidenskaben, s   
Fedme, BMI, Fedtprocent og Talje-hofte-ratio. Biologibogen 4. udgave 2017, s. 182-185 

 
Pizzaprojekt - Del 2 “Hvad er der i jeres pizza?”.  

 (Energibalance og basalstofskiftet) 

https://drive.google.com/file/d/1crm9jrkLkSWlj7IvhSG2p-ylSMMHQcni/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1iSXo8fmoiJh8RaiNwSNlTSBLq5nDIpiMp3VSDYWoJ5k/edit?usp=sharing
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Supplerende stof 
Figurer/ark/websites: 
Artikel om fedme: https://videnskab.dk/krop-sundhed/stor-rapport-afsloerer-alt-
for-mange-unge-spiser-usundt-og-er-overvaegtige Videnskab.dk (28. februar 2018) 
(3 sider) 
Figur fra biologibogen (¼ side) 
Hvilepuls og kondi (2 sider) 

 
Animationer/youtube/film: 
Video om fordøjelsessystemet (Sundhed.dk) (1 side) 
Video om enzymer i fordøjelsessystemet (Sundhed.dk) (1 side) 
Film - Vi elsker alle typer blod (½ side) 
Film - blodets gang i blodbanken (1 side) 
Animation hjertet (sundhed.dk) (1 side) 
Animation blodtryk (sundhed.dk) (1 side) 

 
Forsøg: 
Påvisning af stivelse (1 side) 
Vægt og fedtprocent (2 sider) 
Puls og blodtryk  (1 side) 

 
Geografi: 
Kernestof: 

 
“Demografi” i iNF - Mennesket og naturvidenskaben. Go Forlag. Kan findes her: 
http://inf.v1.goforlag.dk/fagstof-faa-styr-paa-de-faglige-begreber/geografi/1-
befolkning-og-erhverv (4 sider)  

Nørrekjær, Thomas Westh m.fl. Natur Geografi C, 3. udg. Lindhardt og Ringhof, 
2014. s. 153-155 (3 side) 

 Jørgensen, Jan Winther og Charlotte Skotte Møller NaturgeografiGrundbogen C. Fra 
systime https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/. “Fødevaresikkerhed og 
bæredygtighed”, “Teknologibidrag og fødevareproduktion” (6 sider) 

”Verdens byer” i Geografi håndbogen af Torben Andersen et al. 2006: s. 355 -358 
(4 sider)  

 
Supplerende stof: 
Hvad spiser verden fra Hungry Planet (4 sider) 

 
Hjemmesider 
Globale fødselsrater og dødsrater http://www.geotema.dk/#foedselsrate og 
http://www.geotema.dk/#doedsrate (2 sider) 

 
Video: 
Population pyramids: Powerful predictors of the future - Kim Preshoff fra Ted Ed. 
https://youtu.be/RLmKfXwWQtE (1 side) 
Globalt udviklingsmål: Adgang til nærende mad fra Verden i dine Hænder 
https://youtu.be/03JAHTe6Mio (1 side)  
Norman Borlaug & The Green Revolution fra ndsubeancap https://youtu.be/Lg9-
HTtgFOk (2 sider) 

 

https://videnskab.dk/krop-sundhed/stor-rapport-afsloerer-alt-for-mange-unge-spiser-usundt-og-er-overvaegtige
https://videnskab.dk/krop-sundhed/stor-rapport-afsloerer-alt-for-mange-unge-spiser-usundt-og-er-overvaegtige
https://drive.google.com/open?id=1OadxwNv96nrLZU7qsXK-D-wb_f_nH8Uq
http://aktivtraening.dk/traening/maal-din-maks-og-hvilepuls
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/mave-og-tarm/om-mave-og-tarm/fordoejelsessystemet/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/mave-og-tarm/illustrationer/animationer/enzymer/
https://www.youtube.com/watch?v=aadjqFC-y0c
https://youtu.be/w2wahnHnEU0
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/blodtrykket/
https://docs.google.com/document/d/15xpMfjiKjBk9w0CM68O4AQBDdP7SyrWXggxz1f4vWVs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oVrxwL1xZi_BnXnlzoY-21JEHrVw_52MdSs4tjatlwE/edit
https://docs.google.com/document/d/1Otf0bk9XkZGnOHcKV2Gv5AlRN1f75wcx0v0i2vc3cdU/edit?usp=sharing
http://inf.v1.goforlag.dk/fagstof-faa-styr-paa-de-faglige-begreber/geografi/1-befolkning-og-erhverv
http://inf.v1.goforlag.dk/fagstof-faa-styr-paa-de-faglige-begreber/geografi/1-befolkning-og-erhverv
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/
http://www.geotema.dk/#foedselsrate
http://www.geotema.dk/#doedsrate
https://youtu.be/RLmKfXwWQtE
https://youtu.be/03JAHTe6Mio
https://youtu.be/Lg9-HTtgFOk
https://youtu.be/Lg9-HTtgFOk
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Øvelse: 
Demografisk transition i megabyerne (3 sider) 
Måling af jordprøvers pH-værdi (3 sider)  
Teknologi og innovation (3 sider) 
Hvor kommer vores mad fra? - Pizza øvelse (4 sider) 

 

Kemi 

Kernestof:  

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

denskaben – 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 naturvi-

denskaben – grundbog til NF,” GO Forlag 2015 s. 99-102 (Indholdet i ko-

sten) (ca. 3 sider) 

- Materiale som elever selv indsamler i forbindelse med tværfagligt pizzapro-

jekt (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. 15 lektioner (á 50 minutter) 

Kemi: Ca. 18 lektioner (á 50 minutter) 

 

Biologi: Ca. 22 sider 

Geografi: Ca. 40 sider 

Kemi: Ca. 22 sider 

 

Særlige fokus-

punkter 

Biologi 
 Biologiske makromolekyler og deres biologiske betydning 
 Enzymer 
 Energi og basalstofskiftet 
 Organsystemers opbygning og funktion (fordøjelsessystemet samt lunge- og 

hjerte kredsløbet) 
 Sundhed og levevilkår 

Begreber 
Makromolekyler (kulhydrater, proteiner og fedt), Mono-, di- og polysakkarider (herunder stivelse), Mættede 
og umættede fedtsyrer, Fordøjelsessystemets opbygning, Fordøjelsesenzymer, Næringsstoffernes optagelse, 
Basalstofskiftet, De 10 kostråd, Energifordelingen i en ideel kost, Energifordeling i makronæringsstofferne, 
BMI (kropsmasseindeks), Talje/hofte ratio, Fedtprocent, Blodkredsløbet, Lille kredsløb (lungekredsløbet), 
Store kredsløb, Blodets indhold og funktion, Hjertet, Blodtryk, Puls 
 

Geografi: 
 naturvidenskab i elevernes hverdag 
 sundhed og levevilkår 
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 miljø og bæredygtighed 
 ressourceudnyttelse, produktion og teknologi 
 Jordens og landskabernes processer 
 naturbetingede ressourcer, produktion, teknologi og bæredygtighed 
 befolkningsforhold, byudvikling og erhverv i en globaliseret verden. 

 
Begreber: 
Demografi, Den demografisk transitionsmodel, Fødselsrate, Dødsrate, Befolknings-
pyramider, Primære erhverv, Sekundær erhverv, Tertiære erhverv, Den Grønne Re-
volution, Intensiv landbrugsproduktion, Cash crops, Bruttonationalprodukt (BNP), 
Animalsk produktion, GMO, Klimazoner , Kunstgødning, Næringsstoffer, Pestici-
der, Planteforædling, Vegetabilsk produktion:. Årstidsvariationer, Erosion, Saltop-
hobning, Urbanisering , Udpining 

 

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 mi-

neraler 

- 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 

informationer 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?”  
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbej-

de/molekylbyggesæt/gruppearbejde/rapporter 

 

Retur til forside 

 

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

Titel 4 

 

Energi og dig! 

Indhold Biologi 
Kernestof:  

 
Genetik & CRISPR: cellers opbygning, DNA, monogene nedarvningsmønstre 

 
Litteratur:  

 
Cellers opbygning og funktion (5 sider) 
Genetik (6 sider) Delvist virtuelt 

 

Animationer/youtube/film: 
Unaturlig udvælgelse afsnit 1 - Netflix (10 sider) 
The Game Changers - Netflix (5 sider) Virtuelt 

 
Forsøg: 

 
DNA-oprensning (2 sider) 
PTC (2 sider) 
Gæringsforsøg (2 sider) 

 
Geografi: 
Kernestof: 

 
 Jørgensen, Jan Winther og Charlotte Skotte Møller NaturgeografiGrundbogen C. Fra 
systime https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/.“Fortidens og fremtidens 
klima”,” Mennesket påvirker temperaturen” “Gas og oliedannelse” “Klimaets feed-
back – Havstrømme” samt to af de følgende “Solenergi”, “Vandenergi”, “Bølge-
energi”, “Vindenergi”, “Geotermisk varme og jordvarme”, (24 sider) Dele af disse 
tekster er gennemgået som virtuelt undervisning 

 

Hjemmesider 

 
Kulstofkredsløbet fra VUC Digital 
https://www.vucdigital.dk/geo_infografik/infogfx.html (2 sider) 
Klimatilpasning fra Miljø og Fødevareministeriet 
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner (1 
side)  
Havspejlstigninger KML fra naturgeografiportalen.dk på Google Earth (1 side)  
Oliedannelse fra Kåre Kullerud, Universitet i Tromsø 

http://inf.v1.goforlag.dk/fagstof-faa-styr-paa-de-faglige-begreber/biologi/1-cellers-opbygning-og-funktion
http://inf.v1.goforlag.dk/fagstof-faa-styr-paa-de-faglige-begreber/biologi/2-genetik
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/
https://www.vucdigital.dk/geo_infografik/infogfx.html
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner
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http://webgeology.alfaweb.no/webgeology_files/danmark/olieoggas.html (4 sider) 
Carbon atlas http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions (2 sider) 

 
Videoer: 
“Strålingsbalancen” fra naturgeografiportalen, gyldendal. (2 sider) 
“Oliedannelse” fra naturgeografiportalen, gyldendal. (2 sider) 
“Kulstofkredsløbet” fra naturgeografiportalen, gyldendal. (2 sider) 
“How does the climate system work” fra Met Office 
https://youtu.be/lrPS2HiYVp8 (2 sider) 
 
Øvelse: 
CO2 og drivhuseffekten (2 sider) 
Albedo (2 sider) 

 

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 naturgas), 

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 

- Produktion af ethanol (tværfagligt med biologi) 

- Addition og substitution (eleverne har kun set videooptagelse af øvelsen) 

- 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. 32 sider 

Geografi: Ca. 46 sider 

Kemi: Ca. 20 sider 

 

http://webgeology.alfaweb.no/webgeology_files/danmark/olieoggas.html
http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions
https://youtu.be/lrPS2HiYVp8
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Særlige fo-

kuspunkter 

Biologi 
Der har været fokus på, at kursisterne har kunnet se forbindelsen med hvordan 
energi dannes i kroppen: fra makronæringsstof (primært kulhydrat), til glukosemole-
kyle, der forbruges i respirationsprocessen. Derudover har de skulle sætte respirati-
onsprocessen i forbindelse med fotosyntesen og forstå hvordan de forskellige ener-
gisystemer er forbundet.  
De har desuden undersøgt de forskellige respirationsformer gennem respiration hos 
gær: aerob og anearob respiration. 
DNA, genetik og nedarvning af monogene nedarvningsmønstre er gennemgået og 
sat i forbindelse med nutidens problemstilling ift. CRISPR. 

 
Begreber:  

 
Genetik, Monogene nedarvningsmønstre, Aerob & anaerob respiration , DNA, Baseparringsreglen, Nu-
kleotider, Kromosomer, Gener, Stamtavler, Heterozygot,  Homozygot, Recessive gener, Dominate gener, 
CRISPR  

 
Geografi: 

 naturvidenskab i elevernes hverdag 
 miljø og bæredygtighed 
 ressourceudnyttelse, produktion og teknologi 
 stoffer, materialer og produkter. 
 vejrforhold, klima, klimaændringer og vandressourcer 
 Jordens og landskabernes processer 
 natur- og menneskeskabte stofkredsløb og energistrømme 
 naturbetingede ressourcer, produktion, teknologi og bæredygtighed 
 befolkningsforhold, byudvikling og erhverv i en globaliseret verden. 

 
Begreber: 
Albedo, Alternative energi, Atmosfæren, Biosfæren, Drivhuseffekten, Fossilt 
Brændstof, Hydrosfæren, Hydrotermfigur, Kappebjergart/sejlbjergart, Kildebjerg-
art, Klima, Kortebølgestråling, Kryosfæren, Kuldioxid (CO2) , Kulstof-
kredsløb, Langbølget stråling, Lithosfæren, Metan, Negative feedback, Positiv feed-
back, Reservoirbjergart, Ruhed, Strålingsbalancen, Vindmøller 

 

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 
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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 arbejde 

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 repræ-

sentationer 

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

sammenhæng og forstå globale processers lokale konsekvenser 

- Undersøge problemstillinger samt udvikle og vurdere løsninger, hvor fage-

nes 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 fag-

programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/ekskursion til Experimenta-

rium 

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 
Eleverne vil blive præsenteret for et udvalg af geografisk forsøg fra de gennemgå-
ede temaer, som eleverne tidligere har udført. 

 
Eleverne kan vælge mellem 

1. Vand og dig 

a. Undersøgelse af permabilitet og infiltrationshastighed  

2. Sundhed og dig 
 . Måling af jordprøvers pH-værdi (3 sider)  
a. Hvor kommer vores mad fra? - Pizza øvelse (4 sider) 

3. Energi og dig 
 . CO2 og drivhuseffekten  
a. Albedo  
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Kernestof: 
Sådan bruger du begrebsmodeller og - data i naturgeografi af Philip Jakobsen 
https://youtu.be/CjA6NNuAGHw (2 sider) 

 
Der vil tilføjes materiale, som forløbet udbygges.  

 

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 fokus-

punkter 

Biologi 
Udgangspunkt i faglige mål 
 
Geografi 

 gennemføre og dokumentere empiribaseret arbejde af kvalitativ og kvanti-
tativ karakter under hensyntagen til sikkerhed i laboratoriet og i felten  

  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 fagene  

 
Kemi 
Læringsmål 
Eleverne skal kunne: 

 Redegøre for en øvelse (dvs. et forsøg/eksperiment, vi har lavet i laborato-
riet) 

 Anvende kemifaglige begreber i forbindelse med øvelsen, herunder koble 
observationer til teori 

 Perspektivere øvelsen til problemstillinger, vi har arbejdet med i NF-
undervisningen 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Mundtlig præsentation/virtuelle arbejdsformer/klasseundervisning/innovation/ 

projektarbejde/fremlæggelse 

 

 

 

https://youtu.be/CjA6NNuAGHw

