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Undervisningsbeskrivelse  

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin Maj-juni 2020 

Institution HF&VUC København syd 

Uddannelse HF 

Fag og niveau NF Naturvidenskabelig faggruppe 

Lærer(e) JAJ (Jan Jørgensen) Geografi, SVL (Svend) Kemi og CSE (Christian) Biologi 

Hold 0x/t19 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Projekt: Gør skolen mere bæredygtig. 

Titel 2 Vandet og dig - hvordan påvirker vi vandmiljøet?  

Titel 3 Mad og dig - hvordan kan man i fremtiden sikre en sund befolkning og en bæredygtig 

produktion af fødevarer? 

Titel 4 Energi og dig - hvorfor kan det være skidt at vi brænder olien af og hvad er alternativet? 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Projekt: Gør skolen mere bæredygtig. 

Indhold  

Video 

BEFORE THE FLOOD 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/flood (ca. 33 sider) 

 

Øvelse 

Vi vil gerne gøre HF & VUC København Syd mere bæredygtig til glæde for 

elever, personale, miljøet og økonomien, men hvordan gør vi det? Det er op til 

jer at finde på en idé og komme med løsninger til, hvordan den kan føres ud i 

livet. I skal kunne give en faglig begrundelse for, at jeres idé er god. 

 

 

 

Omfang 

 

9 lektioner af 50 minutter                                    

 

Særlige fokus-

punkter 

 

Medborgerskab 

Bæredygtighed 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

projektarbejdsform /innovation/skriftligt arbejde / formidling  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/film/flood
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 2 

 

Vand og dig - hvordan påvirker vi vandmiljøet? 

Indhold Geografi. 

 

Kernestof. 

Hvor befinder vi os?, S 14-15, NF grundbogen, Grosen, Anders et al, Lindhardt og Rin-

ghof Uddannelse, København, 1. udgave 1. oplag 2014. ISBN 978 87 7066 586 5  (Sider 

2) 

 

Hvad er grundvand, s 1-62, Vandetsvej.dk og Jan Jørgensen. 

 (Sider 5) 

Solstråling, S 41-49, Naturgeografi C, Nørrekjær, Tomas Westh et al, Lindhardt og Rin-

ghof Uddannelse, København, 3. udgave, 2014. ISBN 978-87-7066-576-6. (Sider 9) 

2. Vejrforhold og klima, Mennesket og naturvidenskaben.  

http://inf.v1.goforlag.dk/fagstof-faa-styr-paa-de-faglige-begreber/geografi/2-vejrforhold-

og-klima (Sider 5) 

Atmosfærisk cirkulation, Den store danske,  

http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Geografi/Naturgeografi/Vejrf%C3%A6n

omener/atmosf%C3%A6risk_cirkulation (Sider 1) 

Havstrømme Klimazoner og plantebælter, S 66-74, Naturgeografi C. (Sider 9) 

Det Fluviale landskab, S 116-119, Naturgeografi C. (Sider 4) 

 

Normalsider i alt 36. 

 

Supplerende stof. 

 

Videoer. 

 

Albedo og feedback-mekanismer (Tid 8,05 Min) 

https://www.youtube.com/watch?v=IfZRPmYCnEQ  

Årstider (Tid 8,36 Min) 

https://www.youtube.com/watch?v=kPr_jKyJK7s 

Solindstråling og det globale vindsystem. (Tid 8,57 Min) 

https://www.youtube.com/watch?v=M6eswjyJWD0 

Klimazoner og havstrømme. (Tid 13,11 Min) 

https://www.youtube.com/watch?v=EVsRdbbPwRg 

Meanderbuer - hvordan de dannes. (Tid 2,56 Min) 

https://www.youtube.com/watch?v=8a3r-cG8Wic 

 

Normalsider i alt 10. 

https://docs.google.com/presentation/d/1g8bkSE_ipiaIub_l3f6pwQH8UTVPSmhG1soD9jRRiSk/edit?usp=sharing
http://inf.v1.goforlag.dk/fagstof-faa-styr-paa-de-faglige-begreber/geografi/2-vejrforhold-og-klima
http://inf.v1.goforlag.dk/fagstof-faa-styr-paa-de-faglige-begreber/geografi/2-vejrforhold-og-klima
http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Geografi/Naturgeografi/Vejrf%C3%A6nomener/atmosf%C3%A6risk_cirkulation
http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Geografi/Naturgeografi/Vejrf%C3%A6nomener/atmosf%C3%A6risk_cirkulation
https://www.youtube.com/watch?v=IfZRPmYCnEQ
https://www.youtube.com/watch?v=kPr_jKyJK7s
https://www.youtube.com/watch?v=M6eswjyJWD0
https://www.youtube.com/watch?v=EVsRdbbPwRg
https://www.youtube.com/watch?v=8a3r-cG8Wic
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Øvelser: 
Måling og beregning af strømhastighed og vandføring i Stor vejelå. 

Grønlandspumpe forsøg. 

Globale vindsystem og klima. 

Solindstrålingens forsøg 

 

Biologi 

 

Litteratur: 

Lærebøger: 

Celler og processer i celler: s. 22-24  NF-grundbogen 3 sider 

iNF - Mennesket og naturvidenskaben » Fællesfaglige emner og opgaver » Arktis - Hvorfor 

forandrer det sig? » 3. Økosystem ca. 7 sider 

iNF - Mennesket og naturvidenskaben » Fagstof - få styr på de faglige begreber » Biologi » 6. 

Økosystem og energi ca. 2 sider 

iNF - Mennesket og naturvidenskaben » Fagstof - få styr på de faglige begreber » Biologi » 4. 

Fotosyntese, respiration og gæring ca. 2 sider 

Artikler 

Artikel fra videnskab.dk Landbrugspakke og vandmiljø – Hvad snakker forskerne om? 

https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/landbrugspakke-og-vandmiljo-hvad-snakker-

forskerne-om 6 sider 
Artikel om søerne i københavn fra DN (redigeret af CSE) 

http://old.dn.dk/Default.aspx?ID=30779 (3 sider) 

 

Websites: 

Søens økosystem VUC Digital - biologi 

Biolap.dk 

 

Øvrige anvendte Figurer: 

Figur af dyrecelle   

https://drive.google.com/file/d/1M8jlEfUDff1DIHh-t2Y_fOyjz9lEqNyw/view?pli=1 

 

Figur af plantecelle 

https://drive.google.com/file/d/1FZKF-QVlMO1R3eyS_nq3QeabXqydTHt7/view?pli=1 

Figur af bakteriecelle 

https://drive.google.com/file/d/1Oc-vphy1J826Qv4xs0xyTVUlgHTCsRyO/view?pli=1 

Fra biologi til tiden: Figur 168. 169, 170 , 176, 183, 184, 186  

I alt ca. 10 sider 

 

Animationer og videoer: 

https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/landbrugspakke-og-vandmiljo-hvad-snakker-forskerne-om
https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/landbrugspakke-og-vandmiljo-hvad-snakker-forskerne-om
https://www.vucdigital.dk/bio_okosystem/okosystem.html
https://drive.google.com/file/d/1M8jlEfUDff1DIHh-t2Y_fOyjz9lEqNyw/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1FZKF-QVlMO1R3eyS_nq3QeabXqydTHt7/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1Oc-vphy1J826Qv4xs0xyTVUlgHTCsRyO/view?pli=1
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Video om cellens opbygning https://www.youtube.com/watch?v=URUJD5NEXC8 ca. 2 

sider 

Økologi og fotosyntese fra restudy https://www.youtube.com/watch?v=lGP0DTfMJ78 

ca. 5 sider 

Forklaring af makroindex https://www.youtube.com/watch?v=FGTLllBD-40 ca. 2 sider 

Når åen forurenes figur gennemgang af figur https://www.youtube.com/watch?v=35_c2-

7j368 (ca. 2 side) 

 

Forsøg:  

Osmose i kartoffel 

Vandløbsundersøgelse 

Dissektion af spildevand (Besøg på rensningsanlæg) 

Effekt af husholdningsprodukter på biologisk rensning (Besøg på rensningsanlæg) 

Kemi 

Fra Mennesket og naturvidenskaben  

Det Periodiske System + ionforbindelser (7 sider) 

Afsnittet ”Fældningsreaktioner” (1 side) 

Indtil afsnittet ”Blandinger og koncentration” (1 side) 

Supplerende 

Vandets kredsløb (½ side) 

Ionforbindelser – video 5:  (14 min) 

Måling mol og masse – video 7: (20 min) 

Vi har været igennem alle opgaverne + set de fleste af videoerne - det er dem hvor man 

har lyst til at skrue op for hastigheden på fortælleren :) (ca. 20 min) 

Spildevandscenterbesøg (3 sider) 

Øvelser 

https://www.youtube.com/watch?v=URUJD5NEXC8
https://www.youtube.com/watch?v=URUJD5NEXC8
https://www.youtube.com/watch?v=lGP0DTfMJ78
https://www.youtube.com/watch?v=FGTLllBD-40
https://www.youtube.com/watch?v=35_c2-7j368
https://www.youtube.com/watch?v=35_c2-7j368
http://inf.v1.goforlag.dk/fagstof-faa-styr-paa-de-faglige-begreber/kemi/1-stoffets-opbygning
http://inf.v1.goforlag.dk/fagstof-faa-styr-paa-de-faglige-begreber/kemi/3-kemiske-reaktioner
http://inf.v1.goforlag.dk/fagstof-faa-styr-paa-de-faglige-begreber/kemi/2-reaktionsskemaet
https://docs.google.com/document/d/1GqpJ2wehHNbeg53fId_cpjVcgaBwf4FCeU1zcPcPZ_I/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=xWTptgxGx1A
https://www.youtube.com/watch?v=-kJ-rijc4VA
https://vucdigital.dk/kemi/
https://vucdigital.dk/kemi/
https://vandetsvej.dk/rensning
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Fældningsreaktioner 

Demonstrationsforsøg: Natriums reaktion med vand 

(Natrons omdannelse) 

Øvelser på spildevandscenter - husk særligt: ”Kemisk rensning af vand”: 

FeCl3 (aq) + PO4
3- (aq) -> FePO4 (s) + 3 Cl- (aq) 

Test kits i forbindelse med St. Vejle Å rapporten 

(Kun halvdelen af klassen, da de vi delt op i kemi i efteråret) 

 

 

 

  

 

Omfang 

 

15 lektioner af 50 minutter (Geografi) Samlet normalsider 46. 

15 lektioner af 50 minutter (Biologi) samlet normalsider 41. 

xx lektioner af 50 minutter (Kemi)          Samlet normalsider xx 

10 lektioner af 50 minutter (Øveprojekt) 

Samlet omfang: xx lektioner af 50 minuter 

Særlige fo-

kuspunkter 

Geografi 

 Vandets kredsløb. 

 Jordens kredsløb om solen og solindstråling. 

 Globale vindsystemer. 

 Klimazoner og plante bælter. 

 Havstrømme, den termohaline cirkulation og Grønlandspumpen. 

 Nedbør, fordampning og grundvandsdannelse. 

 Vandforbrug, spildevand og virtuelt vand. 

 Åens opbygning og landskabsformene funktioner 

Biologi 

 Biologisk definition af liv 

 Cellers opbygning 

 Økosystemer 

 Fotosyntese og respiration 

 Forurening af søer og vandløb 

 Genopretning af vandmiljø 

 

Kemi 

 Det periodiske system 

 Atomets opbygning (herunder Niels Bohrs atommodel) 

 Molekyler, særligt H2O (sumformel, strukturformel, elektronprikmodel/Lewis 

https://docs.google.com/document/d/1b3zDcafSsidGT3p77smu3y3lZ3DazxtBz_hBILtmCxY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YUthdU-IUFBRcHjjZNG0kD8sGzLjq2aF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9wyqiYZ66A3NF9Pdm5CWWRoNm8/view?usp=sharing
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struktur) 

 Mængdeberegninger(m=M*n), enheden mol og Avogadros tal 

 Afstemning af reaktionsskemaer 

 Tilstandsformer 

 Kemisk rensning af vand 

 Navngivning af salte og ionforbindelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, projektarbejdsform (første øveprojekt), online-opgaver, skriftligt 

arbejde, eksperimentelt arbejde, felt arbejde. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 3 

 

Mad og dig - hvordan kan man i fremtiden sikre en sund befolkning og en bæredygtig pro-

duktion af fødevarer? 

Indhold Geografi. 

 

Kernestof. 

Dansk landbrug, s. 175-189, Naturgeografi – vores verden, Mangelsen, Jimmy et al, GO 

Forlag, 2. udgave, 1. oplag, 2016. (Sider 15) 

Befolkning, s. 83-89 + 92-103, Alverdens Geografi, Sanden, Elsebeth et al, Geografforla-

get, 1. udgave, 5. oplag, 2011. (Sider 19) 

Erhverv, s. 105-108, Alverdens Geografi, Sanden, (Sider 4)  

Befolkningsvækst, Mennesket og naturvidenskaben, 

http://inf.v1.goforlag.dk/faellesfaglige-emner-og-opgaver/mad-%E2%80%93-er-der-nok-

til-alle/1-befolkningsvaekst?chkinst=1 (Sider 3) 

Landbrugsproduktion, Mennesket og naturvidenskaben, 

http://inf.v1.goforlag.dk/faellesfaglige-emner-og-opgaver/mad-%E2%80%93-er-der-nok-

til-alle/2-landbrugsproduktion (Sider 3) 

Jordbrug er grundlaget, Mennesket og naturvidenskaben, (Sider 4) 

http://inf.v1.goforlag.dk/faellesfaglige-emner-og-opgaver/mad-%E2%80%93-er-der-nok-

til-alle/3-jordbrug-er-grundlaget 

Normalsider i alt 44. 

 

Supplerende stof. 

 

Mad og klima, S 6-15, Klima på bordet - Fødevareministeriets klimakogebog, Møller-

Olsen, Karin, GP Tryk, 2. reviderede oplag, ISBN web: 978-87-7083-634-0. (Sider 5) 

https://drive.google.com/file/d/1KzMxiKiLa49D_r0rI5Xvl0KrHAxKiM5h/view?usp=shari

ng   

Økologiske og konventionelle dyrkningssystemer S. 37-40 (Sider 4) 

https://drive.google.com/file/d/0ByXV11Re3x2uMVlFXzI1UERQWUE/view?usp=sharing  

5 MYTER OM LANDBRUGET (Sider 2) 

https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/artikler/5-myter-om-landbruget 

GMO kan have alvorlige konsekvenser  (Sider 3) 

https://drive.google.com/file/d/0ByXV11Re3x2uRU8tUjN4WVVFSW8/view?usp=sharing  

Ekspert: økologiske fødevare truer klimaet  (Sider 3) 

https://drive.google.com/file/d/15E2B3XxmKhPZwqklt9aM-

tVl8O3MdAmZ/view?usp=sharing 

 

Videoer.  

http://inf.v1.goforlag.dk/faellesfaglige-emner-og-opgaver/mad-%E2%80%93-er-der-nok-til-alle/1-befolkningsvaekst?chkinst=1
http://inf.v1.goforlag.dk/faellesfaglige-emner-og-opgaver/mad-%E2%80%93-er-der-nok-til-alle/1-befolkningsvaekst?chkinst=1
http://inf.v1.goforlag.dk/faellesfaglige-emner-og-opgaver/mad-%E2%80%93-er-der-nok-til-alle/2-landbrugsproduktion
http://inf.v1.goforlag.dk/faellesfaglige-emner-og-opgaver/mad-%E2%80%93-er-der-nok-til-alle/2-landbrugsproduktion
http://inf.v1.goforlag.dk/faellesfaglige-emner-og-opgaver/mad-%E2%80%93-er-der-nok-til-alle/3-jordbrug-er-grundlaget
http://inf.v1.goforlag.dk/faellesfaglige-emner-og-opgaver/mad-%E2%80%93-er-der-nok-til-alle/3-jordbrug-er-grundlaget
https://drive.google.com/file/d/1KzMxiKiLa49D_r0rI5Xvl0KrHAxKiM5h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KzMxiKiLa49D_r0rI5Xvl0KrHAxKiM5h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByXV11Re3x2uMVlFXzI1UERQWUE/view?usp=sharing
https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/artikler/5-myter-om-landbruget
https://drive.google.com/file/d/0ByXV11Re3x2uRU8tUjN4WVVFSW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15E2B3XxmKhPZwqklt9aM-tVl8O3MdAmZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15E2B3XxmKhPZwqklt9aM-tVl8O3MdAmZ/view?usp=sharing
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TED Talk: Hans Rosling, (Tid 9.56 min) 

https://www.dr.dk/undervisning/geografi/befolkningsudvikling#!/  

Joel Cohen: An Introduction to Demography (Malthus Miffed: Are People the Problem?) 

(Tid 8.45) 

https://youtu.be/2vr44C_G0-o  

 

Overpopulation – The Human Explosion Explained. (Tid 6.39) 

https://youtu.be/QsBT5EQt348  

 

Normalsider i alt 24. 

 

Øvelser: 
Landbrug og landbrugs udvikling 

Fødevareproduktion og CO2 udledning Forsøg 

Den demografiske transitionsmodel 

Befolkningspyramider Forsøg 

Erhverv og økonomi 

Permeabilitets forsøg  

 

Biologi: 

Litteratur: 

Lærebøger: 

Madens bestanddele, energiomsætning samt fedme og livstilsygdomme: iNF - Mennesket 

og naturvidenskaben » Fællesfaglige emner og opgaver » Levevilkår - Kan det gode liv 

måles? » 2. Hvad lever vi af? Ca. 7 sider 

Sundhed: iNF - Mennesket og naturvidenskaben » Fællesfaglige emner og opgaver » Leve-

vilkår - Kan det gode liv måles? » 1. Vi lever for godt! Ca. 3 sider 

Fysiologi (fordøjelse, kredsløb og nervesystemet) http://inf.v1.goforlag.dk/fagstof-faa-styr-

paa-de-faglige-begreber/biologi/5-menneskets-fysiologi ca. 4 sider 

Websites: 

Regulering af blodsukker: 

https://biomanbio.com/HTML5GamesandLabs/Physiogames/endocrine_edhtml5page.html  

Højt blodtryk: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerte-og-

blodkar/sygdomme/hoejt-blodtryk-hypertension/hoejt-blodtryk/ ca. 2 sider 

Hvilepuls og træning https://aktivtraening.dk/traening/maal-din-maks-og-hvilepuls ca. 3 

sider 

Fødevarer database Frida.fooddata.dk  

Kostrådene https://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad/ ca. 10 

sider 

https://www.dr.dk/undervisning/geografi/befolkningsudvikling#!/
https://youtu.be/2vr44C_G0-o
https://youtu.be/QsBT5EQt348
http://inf.goforlag.dk/
http://inf.goforlag.dk/
http://inf.goforlag.dk/faellesfaglige-emner-og-opgaver
http://inf.goforlag.dk/faellesfaglige-emner-og-opgaver/levevilkaar-kan-det-gode-liv-maales
http://inf.goforlag.dk/faellesfaglige-emner-og-opgaver/levevilkaar-kan-det-gode-liv-maales
http://inf.goforlag.dk/faellesfaglige-emner-og-opgaver/levevilkaar-kan-det-gode-liv-maales/2-hvad-lever-vi-af
http://inf.v1.goforlag.dk/fagstof-faa-styr-paa-de-faglige-begreber/biologi/5-menneskets-fysiologi
http://inf.v1.goforlag.dk/fagstof-faa-styr-paa-de-faglige-begreber/biologi/5-menneskets-fysiologi
https://biomanbio.com/HTML5GamesandLabs/Physiogames/endocrine_edhtml5page.html
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerte-og-blodkar/sygdomme/hoejt-blodtryk-hypertension/hoejt-blodtryk/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerte-og-blodkar/sygdomme/hoejt-blodtryk-hypertension/hoejt-blodtryk/
https://aktivtraening.dk/traening/maal-din-maks-og-hvilepuls
https://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad/
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Definitioner af sundhed :https://www.who.int/about/who-we-are/constitution (1 side) 

Animationer og videoer: 

Animation af fordøjelsessystemet 

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/mave-og-

tarm/illustrationer/animationer/fordoejelse/ c. 2 sider 

Diabetes type 2 animation: https://www.youtube.com/watch?v=JAjZv41iUJU ca. 2 sider 

Øvrige figurer: 

Fra biologi til tiden: 

Fig. 36, 38, 40, 53, 58 og 59 i alt ca. 6 sider 

Øvelser: 

Påvisning af stivelse i pizza 

Undervægt/Overvægt 

Blodtryk 

Kemi 

Fra Mennesket og naturvidenskaben 

Fælleskapitel ”Indholdet i kosten” (1½ side) 

Fælleskapitel ”Carbonkredsløbet” og ”Nitrogenkredsløbet” (2 sider) 

Fra afsnittet ”blandinger og koncentration” (2 sider) 

Fra afsnittet ”Syre og basereaktioner” (3 sider) 

kap 5 (4 sider) 

kap 4 (9 sider) 

Supplerende 

Video 4 (3min) 

Video 3 (3 min) 

Øvelser  

Titrering af stærk syre med stærk base 

https://www.who.int/about/who-we-are/constitution
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/mave-og-tarm/illustrationer/animationer/fordoejelse/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/mave-og-tarm/illustrationer/animationer/fordoejelse/
https://www.youtube.com/watch?v=JAjZv41iUJU
https://docs.google.com/document/d/1aloHA06oS5nuqGGi2BUO1Po4WpC5bPS0z0hA8E7qC-U/edit?usp=sharing
http://inf.v1.goforlag.dk/faellesfaglige-emner-og-opgaver/levevilkaar-kan-det-gode-liv-maales/2-hvad-lever-vi-af
http://inf.v1.goforlag.dk/faellesfaglige-emner-og-opgaver/mad-%E2%80%93-er-der-nok-til-alle/3-jordbrug-er-grundlaget
http://inf.v1.goforlag.dk/fagstof-faa-styr-paa-de-faglige-begreber/kemi/2-reaktionsskemaet
http://inf.v1.goforlag.dk/fagstof-faa-styr-paa-de-faglige-begreber/kemi/3-kemiske-reaktioner
http://inf.v1.goforlag.dk/fagstof-faa-styr-paa-de-faglige-begreber/kemi/5-stoffers-egenskaber
http://inf.v1.goforlag.dk/fagstof-faa-styr-paa-de-faglige-begreber/kemi/4-organisk-kemi
http://www.frividen.dk/syre-og-base/
http://www.frividen.dk/navngivning/
https://drive.google.com/file/d/10eLM47j6X0t1YF3ieuJNBbXK7HLjio5E/view?usp=sharing
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Lav din egen sodavand 

Demonstrationsforsøg: Diiod + Pentan + Vand 

Corona - Rødkålsindikator  Vejledning: Tryk her 

Corona - Lav din egen mayonnaise 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

18 lektioner af 50 minutter (Geografi)                                  Samlet normalsider 72 

18 lektioner af 50 minutter (Biologi) )                                  Samlet normalsider 41 

xx lektioner af 50 minutter (Kemi)                                       Samlet normalsider xx 

10 lektioner af 50 minutter (Øveprojekt) 

Samlet omfang: xx lektioner af 50 minuter 

Særlige fo-

kuspunkter 

Geografi: 
 Den demografiske transition 

 Erhverv 

 Landbrugsudvikling 

 Fødevareproduktion 

 Fødevare, klima og CO2 

 Kvælstofkredsløbet 

Biologi: 

 Opbygning af makronæringsstoffer 

 Energiomsætning 

 Energibalancen 

 Fordøjelse 

 Enzymatisk nedbrydning 

 Sundhed 

 Kredsløbet 

 Blodsukkerregulering og diabetes 

 

Kemi:  

 Stofmængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer, herunder stofmængdekon-

centration - Mængdeberegninger (m=M*n og n=c*V) 

 Kemiske bindingstyper, tilstandsformer og blandbarhed  

 Organiske og uorganiske molekylers og ionforbindelsers opbygning, navngivning, 

egenskaber og anvendelse  

 Afstemning af reaktionsskemaer 

 Syre- og basereaktioner 

 Opbygning af kulhydrater, proteiner og fedtsyrer  

https://docs.google.com/document/d/1rCDS_u55tBGGRHKvMX4P6WKTTJ1Sdm_THRlRkfGs-9g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Am0XfOkw4DSKo7B2LyvPt9vYLTW0jtPlKawtNR-3Y48/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nb-xXxBv7PywtAs9hRzKyBKNWWICfgIG/view?usp=sharing
https://da.wikibooks.org/wiki/Scienceshow/Vejledninger/R%C3%B8dk%C3%A5lsindikatoren
https://drive.google.com/file/d/1ZqdGMeode9mbUuB-osFHwZsJ6oNLGC1f/view?usp=sharing
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 Elektronegativitet herunder polære og upolære stoffer  

 

 

Væsentligste 

arbejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogram-

mer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 4 

 

Energi og dig - hvorfor kan det være skidt at vi brænder olien af 

og hvad er alternativet? 

Indhold Geografi. 

 

Kernestof. 

Definitioner af bæredygtighed, S, 159-160, Naturgeografi C, Nørrekjær, Tomas Westh  

et al, Lindhardt og Ringhof Uddannelse, København, 3. udgave, 2014.  

ISBN 978-87-7066-576-6. (Sider 2) 

 

Energikilder, Mennesket og naturvidenskaben, (Sider 4) 

http://inf.v1.goforlag.dk/faellesfaglige-emner-og-opgaver/energi-%E2%80%93-er-der-nok-  

af-det/2-energikilder 

Bæredygtighed, Mennesket og naturvidenskaben, (Sider 3) 

http://inf.v1.goforlag.dk/faellesfaglige-emner-og-opgaver/energi-%E2%80%93-er-  

der-nok-af-det/5-baeredygtighed 

Olie i hverdagen (Sider 2) 

https://docs.google.com/document/d/1yk8jJTnHO5_p4I0GSq5BJk8LBZrcweStkjS9pA 

_voHk/edit?usp=sharing   

 

Normalsider i alt 28. 

Supplerende stof. 

 

Naturlige og menneskeskabte klimaændringer (Sider 7,5) 

https://docs.google.com/document/d/1kIR0tJt4pkoPLTQ3-fqIyeeOHd1NII5uD-  

coRYnDyyg/edit?usp=sharing  

 

Bæredygtighed og grøn omstilling (Sider 10) 

https://drive.google.com/file/d/1BbO-_2pimja9t72WOn0Ns8l7FQ1-_Tx_/view?usp=sharing   

 

Down-, Re- eller Upcycling  (Sider 0,5) 

http://www.cradlepeople.dk/down-re-eller-upcycling/ 

  

  

Video 

Oliedannelse (Tid 3,22 min) 

https://drive.google.com/file/d/1H9O_kxdMoVSIJiEq43TWYEpUYp-Axh9H/view 

Strålingsbalance og olies migration. (Tid 29.49) 

https://drive.google.com/file/d/1uI7Mnrs1JO0WgYyYp9FKi2fxhIG5U5SW/view?usp=sharing 

http://inf.v1.goforlag.dk/faellesfaglige-emner-og-opgaver/energi-%E2%80%93-er-der-nok-%20af-det/2-energikilder
http://inf.v1.goforlag.dk/faellesfaglige-emner-og-opgaver/energi-%E2%80%93-er-der-nok-%20af-det/2-energikilder
http://inf.v1.goforlag.dk/faellesfaglige-emner-og-opgaver/energi-%E2%80%93-er-%20der-nok-af-det/5-baeredygtighed
http://inf.v1.goforlag.dk/faellesfaglige-emner-og-opgaver/energi-%E2%80%93-er-%20der-nok-af-det/5-baeredygtighed
https://docs.google.com/document/d/1yk8jJTnHO5_p4I0GSq5BJk8LBZrcweStkjS9pA%20_voHk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yk8jJTnHO5_p4I0GSq5BJk8LBZrcweStkjS9pA%20_voHk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kIR0tJt4pkoPLTQ3-fqIyeeOHd1NII5uD-%20coRYnDyyg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kIR0tJt4pkoPLTQ3-fqIyeeOHd1NII5uD-%20coRYnDyyg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BbO-_2pimja9t72WOn0Ns8l7FQ1-_Tx_/view?usp=sharing
http://www.cradlepeople.dk/down-re-eller-upcycling/
https://drive.google.com/file/d/1H9O_kxdMoVSIJiEq43TWYEpUYp-Axh9H/view
https://drive.google.com/file/d/1uI7Mnrs1JO0WgYyYp9FKi2fxhIG5U5SW/view?usp=sharing
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Kulstofkredsløbet (Tid 20,17 min) 

https://drive.google.com/file/d/1rgop-NcpZwL7ZjUBDQW6sEytt6agN2XY/view?usp=sharing 

 

Drivhuseffekt teori  (Tid 11,24 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJdjKR3kA2A&feature=youtu.be 

 

Normalsider i alt 45. 

 

Øvelser: 
Klimaændringer menneskeskabte og naturlige 

CO2 og drivhuseffekt forsøg  

Oliedannelse 

Olies migration i sand og vand forsøg 

Kulstofkredsløbet – Naturligt og ved menneskelig påvirkning 

Danmarks energiforbrug 

Alternative energikilder 

Bæredygtighed 

 

Biologi 

 

Litteratur: 

Lærebøger:  

Kromosomer s. 102-104 Biologi til tiden (3 sider) 

Mennesket og Naturvidenskaben -> Fagstof -> Biologi -> 1. Cellers opbygning og funktion -> 

DNA ca. 2 sider 

Bioethanol, enzymer, DNA og proteinsyntesen: NF grundbogen s. 154-161 (7 sider) 

Gensplejsning NF grundbogen s. 162-163 (2 sider) 

Genetik: NF grundbogen s. 185-191 (6 sider) 

Genetiske fagbegreber: iNF - Mennesket og naturvidenskaben » Fagstof - få styr på de faglige 

begreber » Biologi » 2. Genetik (ca. 2 sider) 

Artikler: 

Miljøvenlig "biobenzin" rykker nærmere med nyt dansk enzym. Artikel fra Videnskab.dk 

(2014) 4 sider 

Gennembrud: Danske forskere finder 'omvendt fotosyntese. Artikel fra Videnskab.dk (2016) 3 

sider 

Artikel fra illustreret videnskab. Får vi alle brune øjne i fremtiden (3 sider) 

https://illvid.dk/mennesket/genetik/brevkasse-faar-vi-alle-brune-oejne-i-fremtiden  

Øvrige figure: 

Fra Nucleus Genetikbogen: figurene 85, 86, 87, 88 og 89 

Fra biologi til tiden: figurene 153-154 

Websites 

https://drive.google.com/file/d/1rgop-NcpZwL7ZjUBDQW6sEytt6agN2XY/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ZJdjKR3kA2A&feature=youtu.be
https://illvid.dk/mennesket/genetik/brevkasse-faar-vi-alle-brune-oejne-i-fremtiden
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VUC digital https://www.vucdigital.dk/bio_film/proteinsyntese.html 

Evolution http://www.evolution.dk/evolution/biologisk-evolution/genetik-og-

nedarvning/de-mendelske-arvelove/ (2 sider) 

 

Animationer og video 

Proteinsyntesen: https://www.youtube.com/watch?v=gG7uCskUOrA&t=9s (5 sider) 

Reproduktion af virus https://www.youtube.com/watch?v=QHHrph7zDLw (2 sider) 

Øvelser 

DNA i kiwi 

 

Kemi 

Fra Mennesket og naturvidenskaben 

Fra afsnittet ”Redoxreaktioner” til og med ”Elektrokemiske reaktioner” (1½ side) 

Fælles kapitel fra ”Olie og naturgas”: (3 sider) 

Supplerende 

Kemi og klima (22 min) 

Spændingsrækken (10 min) 

Redoxreaktioner (7 min) 

Video 1 (2 min) 

How does nature react to climate change (3 min) 

Note til redoxkemi (4 sider) 

Redox fra Aurum (17 sider) 

Øvelser 

Gæringsforsøg 

(Spændingsrækken) 

Demonstrationsforsøg: Afbrænding af Magnesium 

Corona - Rensning af sølvtøj Vejledning: Tryk her 

(Ikke nået grundet corona) 

 

https://www.vucdigital.dk/bio_film/proteinsyntese.html
http://www.evolution.dk/evolution/biologisk-evolution/genetik-og-nedarvning/de-mendelske-arvelove/
http://www.evolution.dk/evolution/biologisk-evolution/genetik-og-nedarvning/de-mendelske-arvelove/
https://www.youtube.com/watch?v=gG7uCskUOrA&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=gG7uCskUOrA&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=QHHrph7zDLw
http://inf.v1.goforlag.dk/fagstof-faa-styr-paa-de-faglige-begreber/kemi/3-kemiske-reaktioner
http://inf.v1.goforlag.dk/faellesfaglige-emner-og-opgaver/energi-%E2%80%93-er-der-nok-af-det/2-energikilder
https://www.youtube.com/watch?v=2DdbxSZw868&list=PL_o_Qy9eT70-ER7yH4Ye_rYp8Ka23u0el&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=qsGwC3QlwSc
https://www.youtube.com/watch?v=tWWCNVy7fqs
http://www.frividen.dk/redoxreaktioner/
https://www.youtube.com/watch?v=27ZfZEAPCUM
https://docs.google.com/document/d/1sZCoz3UiW_BRNI5em-g28gzJ_6XdcrbiKVK8fEzx8Og/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZMqy11UOpk6yK06-RNmoGjdD67E8Y91y/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SxlyK4HtoZ2sd79-dYLO4OmUg21A0ytgnOTja_4dk9Y/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tW_Hf6MZXwfCHSxAZIAjWpSwFBkPJPE7/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Cq1GsSXxTDweJvHKml1UetEgEdNFP5WP0pW2YHL-zuE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SSZUsgyxH0tBDt_l-rv-pm4FAkQXPdrn/view?usp=sharing
https://www.experimentarium.dk/kemi/rens-dit-soelvtoej-skinnende-rent/
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Omfang 

 

18 lektioner af 50 minutter (Geografi)                        Samlet normalsider 29. 

18 lektioner af 50 minutter (Biologi)                          Samlet normalsider 41. 

 

13 lektioner af 50 minutter (Evalueringsprojekt) 

Særlige fo-

kuspunkter 

 

Geografi: 
 Klimaændringer 

 Drivhuseffekten 

 Oliedannelse 

 Forssilebrændstoffer og alternative energiformer 

 Kulstofkredsløbet 

 Energiforbrug 

 Alternative energikilder 

 Bæredygtighed 

Biologi: 

 DNA  

 Proteinsyntesen 

 Mutationer 

 Gensplejsning 

 1. og 2. generations Bioethanol  

 Geno/Fænotyper  

 Dominante og recessive gener 

 Stamtavler 

 

Kemi: 

 

 Stofmængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer, herunder stofmængdekoncen-

tration  

 Tilstandsformer 

 Organiske og uorganiske molekylers navngivning, egenskaber og anvendelse  

 Kemiske reaktioner, herunder simple redox- og syre-basereaktioner. 

 Navngivning af carbonhydrider og plastikforkortelser  

 Halvreaktioner – oxidation og reduktion 

 Spændingsrækken 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogram-

mer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

Videoforsøg ikke nødvendigvis påbudt at lave – så gælder primært forud for Coronahjemsen-

delsen. 
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Fra 12. marts har undervisningen været virtuel pga. covid-19 

 

Retur til forside 

 

 

 

 


