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

Titel 1

Projekt: Gør skolen mere bæredygtig.
Indhold

Kernestof.
- FNs 17 Verdensmålene: Kan ses her:

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene
- 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
● Forsøg: Find verdens målene i skolens lokalområde
● Projekt: 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.

●
ca.20 sider samlet

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

Særlige
fokuspunkter

Fælles NF mål:
● 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 Kemi

Kernestof:
Lærernoter omhandler fældningsreaktioner (5 sider)

Side  35 - 37 og 48 -50, NF grundbogen, Grosen, Anders et al, Lindhardt og
Ringhof Uddannelse, København, 1. udgave 1. oplag 2014. ISBN 978 87 7066
sider (5 sider)

Side 85 - 91 NF grundbogen, Grosen, Anders et al, Lindhardt og Ringhof
Uddannelse, København, 1. udgave 1. oplag 2014. ISBN 978 87 7066 sider (5
sider)  (sider 6)

Virtuelle opgaver:

vucdigital.dk/kemi

Opgaver om det periodiske system
https://www.vucdigital.dk/kemiC_periodisk_system/periodisk_system_ex.html

Opgaver om ioner
https://www.vucdigital.dk/kemiC_symboloever/index.html?pn=4%26l=1 både
simple og sammensatte ioner

Opgaver om ionforbindelser
https://www.vucdigital.dk/kemiC_ionforbindelser/step1.html

Opgaver om afstemning af reaktioner samt fældningsreaktioner
https://www.vucdigital.dk/kemiC_bundfald/bundfald_over_c.html

Øvelser:
Fældningsreaktioner

Geografi
Kernestof:
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- 66-73, 76-79, 81-83 NF grundbogen, Grosen, Anders et al, Lindhardt og
Ringhof Uddannelse, København, 1. udgave 1. oplag 2014. ISBN 978 87
7066 sider ( 19 sider)

- Vind og lufttryk NaturgeografiGrundbogenC af Jan Winther Jørgensen og
Charlotte Skotte Møller. Fra Systime. Kan findes her:
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/ (4 sider)

- Naturgeografi – metoder og teorier fra Roskilde Gymnasium. Kan findes
her:
https://www.roedkilde-gym.dk/media/5794/naturgeografi-metoder-og-teor
ier.pdf (3 sider)

Supplerende stof
- Globalt udviklingsmål: Adgang til rent vand og sanitet fra Verden i dine

Hænder. Kan ses her: https://youtu.be/-scW1ZDUJb8 (1 side)
- Porøsitet og permeabilitet fra Undervisnings-lokalet. Kan ses her:

https://www.youtube.com/watch?v=ag0-plRcdsk (3 sider)
- Verdens mest beskidte flod fra Channel 4 - Unreported World. (7 sider)

Forsøg og andet empirisk arbejde:
- Læse et vejrkort - udarbejde et vejrudsigt (2 sider)
- Hvor blæser det mest? - vindmålingsforsøg (2 sider)
- Hvad sker der efter det regner? - permabilitetsforsøg (2 sider)
- Kan du lave en regnsky - dugpunktsforsøg (2 sider)
- Hvor kommer højtryk og lavtryk fra - trykforsøg (2 sider)

Biologi

Kernestof: Cellen og dens miljø
Hvad er liv?, celler, respiration og fotosyntese: side 20-24 NF-grundbogen (5
sider)
Osmose og diffusion: side 37-38 NF-grundbogen (2 sider)
DNA: Side 157 i NF-grundbogen
Dannelse af protein: side 158-160 i NF-grundbogen (3 sider)

Supplerende stof:
Osmose og diffusion: https://www.youtube.com/watch?v=kKF81etuW-A (2sider)
DNA kromosomer og gener: https://vimeo.com/89250698 (1 side)
DNA’s opbygning og kopiering:
https://restudy.dk/undervisning/biologi-genetik-2/lektion/video-dnas-opbygning-o
g-kopiering/ (5 sider)

Forsøg:
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Mikroskopi: Hvad er forskellen på en plante og dyrecelle? (2 sider)
Osmose: Hvordan påvirker salt vores celler? (2 sider)
Oprens dit eget DNA (1 sider)

NF Grundbogen referer til: NF grundbogen, Grosen, Anders et al, Lindhardt og
Ringhof Uddannelse, København, 1. udgave 1. oplag 2014. ISBN 978 87 7066
sider (5 sider)

Omfang 15 lektioner af 50 minutter (Geografi) = 46 sider
15 lektioner af 50 minutter (Biologi) = 21 sider
10 lektioner af 50 minutter (Kemi) = 18
10 lektioner af 50 minutter (Øveprojekt)

Samlet normalsider: 85
Særlige
fokuspunkter

Kemi:
● Det periodiske system
● iondannelse
● simple ioner
● sammensatte ioner
● salte og ionforbindelser
● Fældningsreaktioner
● Vand
● Elektronegativitet
● Kemisk nomenklatur

Geografi
● forstå problematikken omkring vand
● forstå hvorfor/ hvornår det regner
● forstå dannelsen af termisk og dynamisk tryk
● forstå hvordan man læser et vejrkort
● forstå dannelsen af grundvand + rensningen af grundvand
● forstå begreberne permeabilitet og porøsitet
● forstå forskellen på sand og ler jord
● forstå hvad pesticider + nitrat er og hvorfor de ikke må være i drikkevand
● forstå virtuelt vand er
● forstå jeres betydning for verdens vand
● forstå hvad det vil sige at arbejde med geografisk metode

Biologi
● Forstå hvad en celler er og hvad der er i den
● Fotosyntese og respiration
● Osmose
● DNA
● Proteinsyntese

Side 5 af 13



Væsentligste
arbejdsforme
r

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

Sundhed og dig - hvordan kan man i fremtiden sikre
en sund befolkning og en bæredygtig produktion af
fødevarer?

Indhold Kemi

Kernestof:
Hvilken betydning har vores kost 110 - 114, NF grundbogen, Grosen, Anders et al,
Lindhardt og Ringhof Uddannelse, København, 1. udgave 1. oplag 2014. ISBN 978
87 7066 586 5  (Sider 4)

Mængdeberegning 50 - 57 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 7)

17 -21 s Gunnar Cederberg, Kim Rogsted Kristensen, Alkoholer - kemi - teknologi -
miljø, 2003, ISBN 87-25-00076-4  (Sider 5)

Redoxreaktioner: s. 231-237 I gang med kemi (sider 7)

Hjemmesider:
Hudallergi: (sider 1)
https://mst.dk/kemi/kemikalier/saerligt-for-borgere-om-kemikalier/tema-hudallergi/

Kviksølv (sider 2)
https://mst.dk/kemi/kemikalier/saerligt-for-borgere-om-kemikalier/kend-kemikaliern
e/kviksoelv/

Faremærker (sider 2)
https://mst.dk/kemi/kemikalier/saerligt-for-borgere-om-kemikalier/tema-faresymbole
r/

Videoer:

Syre, baser og amylytter Gymnasiekemi (youtube), min 0 -9 min (sider 3)
https://www.youtube.com/watch?v=t54n_DVTVHM

pH-skalaen Gymnasiekemi (youtube) min 0-10 (sider 3)
https://www.youtube.com/watch?v=4QTtAJJQ6EA

Mængdeberegning og koncentration min 0 - 14, youtube (5 sider)
https://www.youtube.com/watch?v=pweS6Sr7d44

Øvelser:
Alkoholers blandbarhed med vand
Stoffers blandbarhed (virtuelt)
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Syre base titrering
Fremstilling af håndsprit
Anti oxidanter (hjemmeforsøg)
Virtuelt spændingsrækken

Geografi

Kernestof:
- 179-180, 190-196, 200-201, i Geodetektiven af Thomas Birk & Niels

Vinther. eBog. Kan findes her: https://praxis.dk/geodetektiven-ebog (12
sider)

- “Fødevaresikkerhed og bæredygtighed”, “ Teknologibidrag og
fødevareproduktion” NaturgeografiGrundbogenC af Jan Winther Jørgensen
og Charlotte Skotte Møller. Fra Systime. Kan findes her:
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/ (12 sider)

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

Supplerende stof:
- “Globalt udviklingsmål: Adgang til nærende mad” af Verden i dine Hænder.

Kan ses her: https://www.youtube.com/watch?v=03JAHTe6Mio

Forsøg og andet empirisk arbejde:
- Hvad lever verden af - en undersøgelse af de globale fødevarevaner med

Hungry Planet (3 sider)
- Hvordan kan jorden være sur? - Forsøg med forsuring af jord og

næringsindhold (3 sider)
- Satellitbilledeundersøgelse af skovrydning i Etiopien (1 side)
- En mulige løsning: Fremtidens bæredygtigbyer - en undersøgelse af

bæredygtighed i vores nærområde (3 sider)

Biologi

Kernestof:
KRAM faktorerne og kostens indhold: Side 108-113 i NF-grundbogen (6 sider)
Energibalance: 114-116 i NF-grundbogen (3 sider)
Blod og blodets bestanddele: 116-118 i NF-grundbogen (2 sider)
Det store og det lille kredsløb: 118-120 (3 sider)
Genetik: side 184-186 i NF-grundbogen (3 sider)

Supplerende stof:
De officielle kostråd: (1 side)
Enzymer: https://www.youtube.com/watch?v=XTUm-75-PL4 (2 sider)
Animation hjertet (sundhed.dk) (2 sider)
Animation blodtryk (sundhed.dk) (2 sider)
Menneskeforsøg (2:10 sæson 1 DR3) (5 sider)
Din vægt afslører ikke om du er sund (Dr.dk) (2 sider)

Forsøg:
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Øvelse: stivelse i kost (1 side)
Øvelse i spytamylase (1 side)
Øvelse: Blodtryk (3 sider)
Øvelse i overvægt/undervægt (virtuel) (2 sider)
PTC-øvelse (2 sider)
Bestemmer vores gener vores vægt? (2 sider)

Fællesfagligt projekt
Coronaprojekt: https://sites.google.com/kbhsyd.nu/covid-19-nf-projekt/start 20 sider

Omfang 21 lektioner af 50 minutter (Geografi)  38 sider
21 lektioner af 50 minutter (Biologi), 40 sider
21 lektioner af 50 minutter (Kemi) 34 sider

Samlet normalsider: 112

Særlige
fokuspunkter Kemi:

● Syre og baser
● Navngivning af simple carbonhydrider
● Makronæringsstoffer
● Blandbarhed
● Alkoholer
● Alkaner, Alkener,Alkyner
● Elektronegativitet
● Polæritet
● Mængdeberegning

Geografi:
● forstår udfordringen i den globale fødevareforsyning
● at får en forståelse for Afrikas Horn
● at får en forståelse for betydningen af befolkningsvæksten i området
● at bruge jeres induktive evner til at undersøge forskellige fødevarekultur i

verden
● at arbejde med begreberne primære, sekundær + tertiære erhverv
● at forstå fremtidens fødevarer udfordringer (herunder forbrugsmønstre samt

fordelingen)
● at forstå de 5 problematikker som kan betyde at vi har mindre landbrugsjord

i fremtiden
● at forstå problematikken ved forsuring
● at forstå, hvorfor jordene på Afrikas Horn ikke giver så meget mad
● at arbejde med analyse af kort - i forhold til jordforringelse
● at forstå hvad den Grønne Revolution var
● at forstå hvad en GMO er
● at kende nogle løsninger på fødevarerproblematikken
● at forstå hvor i verden byerne vokser
● at vide hvorfor byerne vokser der
● at  finde en løsning på de bæredygtigheds problematikker

Biologi
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● KRAM faktorerne
● Kostens indhold af makronæringsstoffer
● Fordøjelsen
● Enzymer
● Hvordan påvirker kosten vores krop
● Blod og det store og lille kredsløb
● Genetikkens rolle i vores kostvaner

Væsentligste
arbejdsforme
r

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/gruppearbejde/rapporter

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 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)

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

Podcast:
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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)

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

Geografi
Kernestof:

- “Fortidens og fremtidens klima”, “Gas- og oliedannelse”, “Vindenergi”,
“Solenergi”, “Vandenergi”, “Bølgeenergi”, “Geotermisk varme og
jordvarme” fra NaturgeografiGrundbogenC af Jan Winther Jørgensen og
Charlotte Skotte  Møller. Fra Systime. Kan findes her:
https://naturgeografigrundbogenc.systime.dk/ (20 sider)

Supplerende stof
- Tuvalu (HUNGRY BEAST) fra Real Human Stories. Kan ses her:

https://www.youtube.com/watch?v=DSmN8Eq4qEg (2 sider)
- Forstå global opvarmning fra Podcasten KLIMAET - med Trads &

Ditlevsen: Kan findes her:
https://podcasts.apple.com/us/podcast/forst%C3%A5-global-opvarmning/id
1512266204?i=1000477154288 (5 sider)

- Hvor kommer vinden fra? fra energimuseet. Kan ses her:
https://www.youtube.com/watch?v=KHofIaMRn4A (2 sider)

- Dele af klassen har set SURVIVAL CHALLENGES: Food & Water Security
in Tuvalu fra Pacific Community. Kan ses her:
https://www.youtube.com/watch?v=umPfcQLxEvI (2 sider)

Øvelser/ forsøg
- Hvor meget må havet stige før Tuvalu er væk? - Overfladesmålinger med

Google Earth
- Hvornår kan jeg svømme i skole? - Oversvømelsesmålinger med Miljøgis
- Hvorfor samler olie sig i fælder? - Hjemmeforsøg med oliemigration i sand

og mel (3 sider)
- Byg en vindmåler eller Hvor skal vindmøllen stå- en selvvalgs opgave

mellen enten af bygge en vindmåler eller andet empirisk arbejde med
http://kort.erst.dk/spatialmap?profile=vindmoeller

- Energi til Casparistan - en analyse af et fiktiv land, i forhold til landets
mulighed for alternative energikilder

- Er flere træer løsningen - et forsøg med målingen af CO2 optaget i den
lokale bypark. (4 sider)

- Hvor meget vand gennemstrømmer åen? - et forsøg med måling af
gennemstrømning i den lokale å, ift klimaforandringerne (4 sider)
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Biologi:
Økosystemer, biodiversitet og klima:

Økosystemers opbygning, Opdag havet WWF (5 sider)
Energi og vækst, Opdag havet WWF (4 sider)
Stofkredsløbet: Kulstofkredsløbet (2 sider)
Biodiversitet og levevilkår, opdag havet WWF (3 sider)
Tilpasninger, Opdag havet WWF (1 side)

Bioteknologi og klimaforandringer:
Bioethanol, NF-grundbogen side 154-156 (3 sider)
Gær og gæring NF grundbogen side 124-125 (2 sider)

Supplerende stof:
Podcast:
Klimaforandringer i havet (1 side)
Eutrofiering i havet (1 side)
Hvad er CO2 neutralitet? (1 side)

Forsøg:
Lav jeres eget økosystem i et glas (det biologiske kulstofkredsløb) (hjemme
forsøg) (1 side)
Forsuring af verdenshavene, virtuelt demonstrationsforsøg (1 side)
Gæring (hjemme forsøg, virtuel) (2 sider)
Springlags dannelse (2 sider)

Fælles fagligt projekt: På vej mod en sundere og mere bæredygtig kost, DTU
fødevare institut (12 sider)

Omfang 27 lektioner af 50 minutter (Geografi) = 42 sider
27 lektioner af 50 minutter (Biologi) = 29 sider
27 lektioner af 50 minutter (Kemi)  = sider 28

12 sider fællesfagligt

Samlet normalsider:111
Særlige
fokuspunkter

Kemi:
● Redoxreaktioner
● Forbrænding af carbonhydrider
● CO2 regnskab
● Organisk kemi
● Navngivning
● Syre og base kemi
● pH
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https://undervisning.wwf.dk/2-okosystemers-opbygning
https://undervisning.wwf.dk/2-okosystemers-opbygning%20(4
https://undervisning.wwf.dk/3-energi-og-vaekst
https://undervisning.wwf.dk/4-stofkredslob
https://undervisning.wwf.dk/5-biodiversitet-og-levevilkar%20(3https://undervisning.wwf.dk/5-biodiversitet-og-levevilkar%20(3
https://undervisning.wwf.dk/6-tilpasninger
https://www.buzzsprout.com/270047/1001184-hvordan-pavirker-klimaforandringer-havet
https://www.buzzsprout.com/270047/1004520-hvorfor-truer-eutrofiering-biodiversiteten-i-havet
https://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/society/20190926STO62270/hvad-er-co2-neutralitet-og-hvordan-nar-vi-derhen-i-2050
https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/171224119/E_artikel_Paa_vej_mod_en_sundere_og_mere_baeredygtig_kost.pdf
https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/171224119/E_artikel_Paa_vej_mod_en_sundere_og_mere_baeredygtig_kost.pdf


● Plastik i hverdag
● Plast typer
● Forbrændnings reaktioner
● Afstemning

Geografi:
● At forstå hvordan fortidens og fremtidens klima har været (og vil være)

forskelligt fra nu
● At arbejde med konsekvenserne af klimaændringerne for mennesker
● At forstå dannelsen af fossile brændstof
● At forstå, hvorfor klimaet ændre sig
● At forstå vindenergi - hvorfor er det godt og hvorfor virker det
● At forstå de gode og dårlige aspekter af sol, vand, bølge og geotermisk

energi
● At I kan bruge jeres viden til en geografisk analyse
● At arbejde med at udføre en geografisk forsøg
● At forstå for træernes betydning for den globale kulstofkredsløb
● At arbejde med, at sammenkoble et forsøg og teori

Biologi:
● At forstå økosystemers opbygning: Abiotiske og biotiske faktorer
● Fotosyntese og respirations rolle i økosystemet
● Energistrømme
● Kulstofkredsløbet og begrebet CO2 -neutralitet
● Værdien af biodiversitet
● Udfordringer for biodiversiteten med eutrofiering og klimaforandringer

med udgangspunkt i havet
● Hvordan bioteknologi kan anvendes til at mindske CO2 aftryk
● Bioethanol

Væsentligste
arbejdsforme
r

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform /skriftligt
arbejde/eksperimentelt arbejde

Retur til forside
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