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

Titel 1 Projekt: Gør skolen mere bæredygtig.

Indhold
Verdens Målene

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/

Øvelser:
● Forsøg: Påvisning af CO2 egenskaber som en drivhusgas
● 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.

Samlet ca. 20 sider
Omfang 6 lektioner af 50 minutter (Geografi)

6 lektioner af 50 minutter (Biologi)
6 lektioner af 50 minutter (Kemi)

Særlige
fokuspunkter Bæredygtighed

Verdensmål
Problemorienteret projektarbejde

Væsentligste
arbejdsformer

projektarbejdsform /skriftligt arbejde / formidling
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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 Ringhof Uddannelse, København, 1. udgave 1. oplag 2014. ISBN 978 87 7066
586 5  (Sider 2)
Hvor får vi vores drikkevand fra?, S, 71, NF grundbogen. (Sider 1)

Solstråling, S 41-49, Naturgeografi C, Nørrekjær, Tomas Westh et al, Lindhardt
og Ringhof Uddannelse, København, 3. udgave, 2014. ISBN 978-87-7066-576-6.
(Sider 9)
Havstrømme Klimazoner og plantebælter, S 66-74, Naturgeografi C. (Sider 9)
Hydrologi, S 81-87, Naturgeografi C. (Sider 3)

Normalsider i alt 24.

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

Normalsider i alt 9.

Øvelser:
Solindstrålingens forsøg
Grønlandspumpe forsøg.
Permeabilitets forsøg

Kemi

Kernestof
Atomer sat i system: NF-grundbogen s. 25-29
Salte og ioner: NF-grundbogen s. 35-37 + 41-42
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Salte og ioner samt fældningsreaktioner s. 84-85 + 88-89
Reaktionsskemaer s. 50-51 NF grundbogen
Mængdederegning og koncentrationsberegning, Kost og ernæring kemiforlaget 6
sider

Supplerende stof
Periodisk system VUC digital 2 sider:
https://www.vucdigital.dk/kemiC_film/2_periodesystemets_opbygning.html
Simpler ioner VUC digital 2 sider:
https://www.vucdigital.dk/kemiC_film/4a_simple_ioner.html
Fældningsreaktioner VUC digital 2 sider
https://www.vucdigital.dk/kemiC_film/7_faeldningsreaktioner.html
Reaktionsskemaer VUC digital:
https://www.vucdigital.dk/kemiC_film/5_reaktionsskemaer.html
Laboratoriesikkerhed: Labster.com 2 sider

Øvelser
Vands tilstandsformer 1 side
Koge salt af vand 1 side
Saltindhold i havis (titreringsøvelse) 3 sider

Biologi

Kernestof
- NF-grundbogen Hvad er liv? s. 20-24 (5 sider)
- Osmose s. 37-38 (2 sider) DNA s. 157 (1 side)
- Enzymer s. 158 -160 (3 sider) Biologi i Udvikling
- DNA og Gener s. 149 - 151 (3 sider)

Supplerende materiale
- Film Osmose - https://www.youtube.com/watch?v=kKF81etuW-A
- Fotosyntese - https://www.youtube.com/watch?v=lGP0DTfMJ78

Øvelser:
- Oprensning af DNA fra mundhuleceller
- Osmose i kartofler
- Lav dit eget økosystem: Flaskehave

Omfang 9 lektioner af 50 minutter (Geografi)  Samlet normalsider 33.
21 lektioner af 50 minutter (Biologi) ca. 18 sider
21 lektioner af 50 minutter (Kemi) Normalsider 40
10 lektioner af 50 minutter (Øveprojekt)

Særlige
fokuspunkter

Geografi
● Vandets kredsløb.
● Jordens kredsløb om solen og solindstråling.
● Vandforbrug og spildevand.

Kemi
● Grundstoffer og deres periodiske system
● Uorganisk kemi, herunder ioner, salte og navngivning
● Mængdeberegninger herunder koncentrationsberegning
● Laboratoriesikkerhed og faresymboler
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● Titreringsanalyse

Biologi
Dette emne har haft fokus på de grundlæggende mekanismer som gør, at liv kan
eksistere i flere former. Med udgangspunkt i cellernes diversitet og opbygning har
vi haft fokus på cellens forskellige bestanddele og hvilken funktion de har. Fokus
har i dette emne derfor været på:

● Cellers opbygning
● Cellekernen og DNA
● DNAs opbygning og funktion
● Definition af et gen
● Ribosomer, proteinsyntese og replikation
● Mitokondrier og aerob respiration
● Cellemembranens opbygning og funktion
● Osmose

Væsentligste
arbejds-
former

Klasseundervisning, projektarbejdsform (første øveprojekt), online-opgaver,
skriftligt arbejde, eksperimentelt arbejde, felt arbejde., læseteknik, gruppearbejde.
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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 produktion 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,
Geografforlaget, 1. udgave, 5. oplag, 2011. (Sider 19)

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

Befolkningsvækst, s. 115 - 119, Mennesket og naturvidenskaben, Justesen, Brigit
Sandermann og Petersen, Asbjørn. Go forlag, 1. udgave, 1. oplag, 2015 (Sider 5)

Landbrugsproduktion, S. 120 til 124, Mennesket og naturvidenskaben. (Sider 5)

Kvantitativ metode, MetodeNu - introduktion til samfundsfaglige metoder, Nielsen,
Jens Christian Langkjær et al, Systime, ISBN: 9788761642400. (Sider 2)
https://docs.google.com/document/d/1a1ZdNvRwOnHKyeIBxr-kru6wxGYr0kKNj
Ck5Fcj9nvM/edit?usp=sharing

Normalsider i alt 50.

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?us
p=sharing

Økologiske og konventionelle dyrkningssystemer S. 37-40 (Sider 4)
https://drive.google.com/file/d/0ByXV11Re3x2uMVlFXzI1UERQWUE/view?usp=
sharing

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

FNs verdensmål (Sider 10)
http://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

Spørgeskema, MetodeNu - introduktion til samfundsfaglige metoder. (Sider 4)
https://docs.google.com/document/d/1QV6zW6No-eke4LpUaKw7GioPu6A71sy4Q
Wkb4Fu_viY/edit?usp=sharing
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Videoer.
TED Talk: Hans Rosling, (Tid 9.56 min)
https://www.dr.dk/undervisning/geografi/befolkningsudvikling#!/

Normalsider i alt 31.

Øvelser:
Landbrug og landbrugs udvikling
Fødevareproduktion og CO2 udledning Forsøg
Den demografiske transitionsmodel
Befolkningspyramider Forsøg
Erhverv og økonomi
Eksogene og endogene sygdomme

Kemi

Kernestof
Alkoholer s. 17-23 fra Alkoholer af Cederberg og Kristiansen
Polære bindinger og intermolekylære kræfter s. 20-23 NF-grundbogen
Redoxreaktioner: s. 231-237 I gang med kemi

Supplerende stof
Kan man sluge en skefuld kanel? Youtube.com 2 sider
https://www.youtube.com/watch?v=eNBJ_5XaOYM
Coronaprojekt: https://sites.google.com/kbhsyd.nu/covid-19-nf-projekt/start 20 sider

Øvelser
Lavalampe 1 side
Hvilken type stof 3 sider
Fremstilling af håndsprit fra I gang med kemi 3 sider
Demoforsøg (hjemsendelse perioden): Kobber i Sølvnitrat opl. og Zink i saltsyre 2
sider
Virtuelt spændingsrække forsøg (2 sider)
Antioxidant (Hjemmeforsøg) (1 side)

Biologi:

Kernestof :

- Biologi i Udvikling Genmutationer s. 201 -203
- Genetik og genetiske egenskaber s. 181-188
- KRAM faktorer og madens bestandele  s. 108-112 NF-grundbogen
- Fordøjelsen s. 113-116 NF-grundbogen
- Blodkredsløbet og hjertet s. 116-119 NF grundbogen
- Lungekredsløbet s. 119-121 NF-grundbogen

Supplerende stof:
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- Animation Fordøjelse (sundhed.dk) (½ side)

- Kostråd klima & energiprocenter. sst. (3 sider)

- What the world eats (1 side)

- Animation hjertet (sundhed.dk) (½ side)

- Blodsukker og diabetes forklaret “Undervisning lokalet”: Type 1, Type 2

Blodsukker og insulin 3 sider

- Sådan ligger landet 2017 - tal om landbrug i danmark DN s. 4-7 (4 sider)

- Figurer fra biologi til tiden: fig. 37, 38, 40, 44, 45, 49, 53, 57 og 58 (4 sider)

Øvelser:
PTC
Påvisning af stivelse
OGTT med monster energidrik

Omfang 21 lektioner af 50 minutter (Geografi)    Samlet normalsider 81.
21 lektioner af 50 minutter (Biologi) ca. 41 sider
lektioner af 50 minutter (Kemi) Normalsider 54
10 lektioner af 50 minutter (Øveprojekt)

Særlige
fokuspunkter

Geografi:
● Den demografiske transition
● Erhverv
● Landbrugsudvikling
● Fødevareproduktion
● Fødevare, klima og CO2
● FNs verdensmål for en bæredygtig udvikling

Kemi:
● Organisk kemi: Alkoholers navngivning og opbygning
● Blandbarhed og elektronegativitet
● Redoxreaktioner, herunder antioxidanter i mad
● Opløsning og koncentrationer
● Syre og baser

Biologi:
● Kunne forklare kostens bestanddele - makronæringsstofferne
● Vide hvad vi bruger de forskellige makronæringsstoffer til og hvor vi  får dem fra
● Kunne forklare hvordan de forskellige dele fordøjelsessystemet fungere
● Have viden om hvad der ellers spiller ind på vores sundhed og hvordan
● Redegøre for hvordan stoffer transporteres rundt i kroppen og hvad de skal bruges

til
● Redegøre for hjertet og lungernes opbygning og funktion
● Have viden om blodsukkerreguleringen i kroppen

Væsentligste
arbejds-
former

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/gruppearbejde/rapporter
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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.
Hvorfor taler alle om klima? S, 137-144, NF grundbogen, Grosen, Anders et al,
Lindhardt og Ringhof Uddannelse, København, 1. udgave 1. oplag 2014. ISBN
978 87 7066 586 5  (Sider 6)

Olie - verdens vigtigste råstof, S. 61-66, Naturgeografi - vores verden,
Geografforlaget, 1 udgave, 3 oplag, 2012 (Sider 5)

Naturlige klimaforandringer, Experimentarium hjemmeside. (Sider 3,5)
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.experimentarium.dk%2F
klima%2Fnaturlige-klimaforandringer%2F&sa=D

Menneskeskabte klimaforandringer, Experimentarium hjemmeside. (Sider 3,5)
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.experimentarium.dk%2F
klima%2Fmenneskeskabte-klimaforandringer&sa=D

Naturen kan hjælpe os, Experimentarium hjemmeside. (Sider 5)
https://docs.google.com/document/d/1q6uNyU2xPugRXTZW9bxsj8JIdZtgJv-kJC
xSvv7cdYI/edit?usp=sharing

Bærdygtighed S.82-89, Mennesket og naturvidenskaben, Justesen, Brigit
Sandermann og Petersen, Asbjørn. Go forlag, 1. udgave, 1. oplag, 2015 (Sider 5)

Olie i hverdagen - mere end bare et brændstof, Jensen, Louise Wendt, Clio Online,
2015. (Sider 2)
https://docs.google.com/document/d/12jTL970iiy_uYqzmiwOmNaW__8r7s8f-ER
266L1bxls/edit?usp=sharing

Normalsider i alt 30.

Supplerende stof.

Video
Oliedannelse (Tid 3,22 min)
https://drive.google.com/file/d/1H9O_kxdMoVSIJiEq43TWYEpUYp-Axh9H/vie
w

Kulstofkredsløbet (Tid 20 min)
https://drive.google.com/file/d/1nmkIIsNfcFoAZ8nT8uigxI_e_FyvLVxH/view?us
p=sharing
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Drivhuseffekt teori  (Tid 11,24 min)
https://www.youtube.com/watch?v=ZJdjKR3kA2A&feature=youtu.be

Drivhuseffekten - undervisningslokalet. (Tid 8,54 min)
https://youtu.be/wu_ofJ6Dcz8

Felix Baumgartner - Headcam footage space Jump (Fra 3,54 til 7,36 samlet tid
3,42 min)
https://youtu.be/ZyIVaZXDhho

Normalsider i alt 10.
Øvelser:
Klimaændringer menneskeskabte og naturlige
CO2 og drivhuseffekt forsøg (opsamlet)
Oliedannelse
Olies migration i sand og vand forsøg (Mangler)
Olieprodukter i hverdagen (Undersøgelse)
Kulstofkredsløbet – Naturligt og ved menneskelig påvirkning
Danmarks energiforbrug
Alternative energikilder
Bæredygtighed (opsamlet)

Kemi:

Kernestof:

Carbonsyre S, 130-135, NF grundbogen, Grosen, Anders et al, Lindhardt og
Ringhof Uddannelse, København, 1. udgave 1. oplag 2014. ISBN 978 87 7066 586
5  (Sider 5)

Lærernoter, Navngivning efter NF grundbogen (sider 5)

Podcast om plastik

Chemistry for your life episode 62 -64 omhandlende 33 minutter pr stk ( 33 sider)

What is plastic https://chemforyourlife.transistor.fm/episodes/what-is-plastic

Is plastic really recyclable?
https://chemforyourlife.transistor.fm/episodes/is-plastic-really-recyclable

What is the future of recycling

https://chemforyourlife.transistor.fm/episodes/whats-the-future-of-recycling

Det meste plast brændes af eller downcycles ing.dk d. 25 okt 2009
https://ing.dk/artikel/podcast-meste-plast-braendes-eller-downcycles-229752 fra 00:00 til
09:00 (sider 3)

Side 10 af 12

https://www.youtube.com/watch?v=ZJdjKR3kA2A&feature=youtu.be
https://youtu.be/wu_ofJ6Dcz8
https://youtu.be/ZyIVaZXDhho
https://chemforyourlife.transistor.fm/episodes/what-is-plastic
https://chemforyourlife.transistor.fm/episodes/is-plastic-really-recyclable
https://chemforyourlife.transistor.fm/episodes/whats-the-future-of-recycling
https://ing.dk/artikel/podcast-meste-plast-braendes-eller-downcycles-229752


Plast lab - materialesamling med de vigtigste plasttyper, Plastindustrien, 1. oplæg 2018
s. 4 -12 ( sider 8)

Øvelser:
Plast stafet i hjemmet (virtuel) (0,5 side)
Gæring (i samarbejde med biologi (hjemmeforsøg) (3 sider)
Substitution og additions reaktioner  (1 side)

Biologi

Kernestof:
- Bioethanol s. 154-160 NF-grundbogen
- Cellebiologi og processer 7-15 biologi i fokus
- Økosystemer 31-35 og 42-47 NF-grundbogen
- Spildevandsrensning 87-91 NF-grundbogen

Supplerende stof:

- tekst om søerne i københavn 2 sider fra København Komune

- Spildevandsudledning til Øresund TV2-Lorry 21 maj 2020 (1 side)

- Makroindex (2 sider)

- Kroppens mysterier (2) Overlevelse DR2 fra 2012. (CFU-lånt) (5 sider)

- Spildevandsrensning (2 sider)

- Grødehøstning i søer med motor mille fra DR.DK 15 min (1 side)

- Figurer fra biologi til tiden: fig. 164, 170, 176, 183, 184, 186 og 190 (3 sider)

Øvelser:
Felttur i hareskov:

- Jordbundsundersøgelse,
- mini bioblitz,
- NO3

- i jord
- pH i jord.

Omfang 20 lektioner af 50 minutter (Geografi)           Samlet normalsider 40.
21 lektioner af 50 minutter (Biologi) Samlet normalsider 43
lektioner af 50 minutter (Kemi) Samlet normalsider 49.
10 lektioner af 50 minutter (Øveprojekt)

Særlige
fokuspunkter Geografi:

● Klimaændringer
●
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https://docs.google.com/document/d/1mOCn2PLtH4uuASql1PEy5j501wi_6WPFEy8C8ojnTX4/edit?usp=sharing
https://www.tv2lorry.dk/koebenhavn/kommuner-tillader-udledning-af-spildevand-i-oeresund-i-fem-dage-eksperter-er-rystede
https://www.youtube.com/watch?v=YkhXeJZlyZQ
https://www.youtube.com/watch?v=3cbVEfDsckI
https://www.dr.dk/drtv/episode/motor-mille-paa-maskintur_-groedehoester_51643


● Drivhuseffekten
● Oliedannelse
● Olieprodukter i hverdagen
● Forssilebrændstoffer og alternative energiformer
● Kulstofkredsløbet
● Energiforbrug
● Alternative energikilder
● Bæredygtighed

Kemi
● Organisk kemi
● Navngivning
● Syre og base kemi
● pH
● Plastik i hverdag
● Plast typer
● Forbrændnings reaktioner
● Afstemning
● Forsyring og kalk
● Olie og olieprodukter
● Destillation

Biologi:

● Kunne redegøre for cellulære processer som fotosyntese og respiration
● Kunne redegøre for forskellige celletyper, og udvalgte organellernes funktion
● Kunne forklare hvordan samspillet mellem planter og dyr er i søer
● Kunne bestemme et vandløbs kvalitet ved hjælp af dyrelivet og ved hvordan

forurening med organisk stof og næringsstoffer påvirker havet
● Kunne redegøre for hvordan man rensning af spildevand og hvorfor det er vigtigt

vi renser det
● Kunne anvende viden om økosystemer til at forklare konsekvenser af

biomanipulation
● Kunne forklarer biosfærens betydning i forhold til udledning af CO2
● Kunne diskutere fordele og ulemper ved brug af biobrændsel

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform /skriftligt
arbejde/eksperimentelt arbejde
Synkron og asynkron virtuel undervisning, med hjemmeøvelser.

Retur til forside
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