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

Vand

Indhold

Biologi
Materialer:
● Hulgard, K m.fl. Biologibogen C iBog Forlag Systime A/S
○ Afsnit 1.1 Biologisk metode (s.5-12)
○ Afsnit 4.1 Økosystemer (s.197-209)
○ Afsnit 4.2 Primærproduktion - betydning for økosystemet
(s.211-12)
○ Afsnit 4.5 Biodiversitet (s. 220)
○ Afsnit 4.8 Tema: Vandløb (s. 227-239)
● Hulgard, K m.fl. Biologibogen iBog Forlag Systime A/S
○ Afsnit 1d Rapportskrivning
● Schmidt, I m.fl. Fag og læsning NF i Bog Forlag Systime A/S
○ Den naturvidenskabelige faggruppe
● Læreplan for Naturvidenskabelig faggruppe
● Youtube
○ Livet i de små åer - Danmarks Sportsfiskerforbund
○ Morten D.D ved Højen bæk - 4:45 min.
● Øvelsesvejledningen
○ Makroindeksmetoden (rapport)
○ Spiring af kikærter i forskellig konc. af NaCl (journal)
Kernestof:
● Økologi, herunder samspil mellem arter, mellem arter og deres omgivende
miljø samt biodiversitet

Kemi
Materialer:
● Kim Bruun m.fl. Isis Kemi C 2017 iBog Forlag Systime A/S
○ Kapitel 1 Grundstoffer og molekyler, afsnit 1.-1.4 + 1.6-1.8
■ Sikkerhed i laboratoriet
■ Tabeller og formler
○ Kapitel 2 Kemiske bindinger, afsnit 2.0 + 2.1-2.3
● Kim Bruun m.fl. Isis Kemi C 2010 iBog Forlag Systime A/S
○ Emne 29. Grænseværdier
○ Emne 30. Kemikaliemærkning
○ Emne 31. Kemikalieaffald
● Molekylebyggesæt
● (APP: Farlige stoffer (beredskabsstyrelsen))
● Dokument omkring massefylde
● Dokument om sikkerhed i laboratoriet
● Youtube
○ 1. hovedgruppe – spændende reaktion med vand
○ 8. hovedgruppe ædelgasser
○ Reaktion mellem chlorgas og natrium
○ Lab. Sikkerhed
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● Øvelsesvejledninger
○ Vandløbstur
○ Vands egenskaber
Kernestof:
● Grundstoffernes periodesystem.
● Kemiske bindingstyper, tilstandsformer og blandbarhed
● Kemiske reaktioner

Geografi
Kernestof: Klima, vandressourcer, naturbetingede ressourcer, produktion, bæredygtighed.
Faglige fokuspunkter:
Vandets kredsløb, vandbalanceligning, tilstandsformer, vandløb og opland,
grundvand, trusler mod grundvand, pesticider og nitrat.
Materiale:
Frænde, Jesper (red.): Naturgeografiportalen. Gyldendal, 2014 (under løbende
opdatering)
Fugtighed
Vandbalance (+ 4 underkapitler)
Vandforbrug (+ 2 underkapitler)
(Indscannet pdf: “Vandtekst”)
Mangelsen, Jimmy m.fl.: Naturgeografi – Vores verden. GO Forlag, 2012:
Kap. 14: “Vand - forudsætningen for liv”: s. 265-277
(Indscannet pdf: “Vandtekst”)
Nørrekjær, Thomas Westh m.fl.: Naturgeografi C. Lindhardt og Ringhof, 2015:
Kap. 4: “Hydrologi”
Videoer og filmklip:
livets-vand.dk: Havvand; Grundvand
Øvelser/ ekskursioner:
- Ekskursion til vandløb
- Øvelse: permeabilitet

Omfang
Særlige
fokuspunkter

Biologi: 5 x 2,33 t
Kemi: 4 x 2,5 t
Geografi: 6 x 2,33 t
Introduktionsforløbet skal sikre en fælles basis for de kommende studier. Der
fokuseres på at læse naturvidenskab. At udføre eksperimenter i felten under
hensyntagen til sikkerhed. At bearbejde data fra kvalitative og kvantitative
feltundersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt.
Analysere og diskutere data fra feltundersøgelser og laboratorieøvelser, med
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inddragelse af faglig viden, fejlkilder og usikkerhed. At skrive rapporter. At se
faglige videoer på nettet. At arbejde med webbaseret undervisning i form af diverse
i-bøger
Væsentligste
arbejdsformer

Undervisningsplatform: MitVUC (undervisningsplaner, aflevering af
besvarelser, fælles holdmateriale mv.)
Systematisk arbejde med faglig læsning samt mundtlig og skriftlig formidling,
rapportskrivning
Skriftlige arbejde med mulighed for at fordybe sig i udvalgte naturvidenskabelige
problemstillinger og styrke tilegnelsen af naturvidenskabelig viden og
arbejdsmetoder. Fx, rapport over det praktiske feltarbejde/laboratoriearbejde,
planche over de fundne observationer
Projektarbejdsforløb i samspil med andre fag (biologi, geografi og kemi) med det
formål at støtte elevernes udvikling af færdigheder i skriftlig og mundtlig formidling
og arbejde med databehandling fra feltundersøgelsen.
...
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2

Ressourcer og produktion

Indhold

Biologi
Materialer:
● Hulgard, K m.fl. Biologibogen C iBog Forlag Systime A/S
o Afsnit 2.1 Celler (s. 16-44)
o Afsnit 4.1c-d) Økosystemer - Energistrømme og fødekæder +
Vækst (s. 206-209)
o Afsnit 4.2 Primærproduktion (s.211-212)
o Afsnit 4.3 Stofkredsløb (s.216)
● Øvelsesvejledninger
o Fotosyntese og respiration (rapport)
o Osmose - forsøg på gær og vandpest (journal)
o Mikroskopering af celler, vandpest
Kernestof:
● Cellers opbygning, celleorganellernes funktion, cellulære processer.
● Biologiske makromolekyler og deres biologiske betydning
Kemi
Materialer:
● Kim Bruun m.fl. Isis Kemi C 2017 iBog Forlag Systime A/S
○ Kapitel 1 Grundstoffer og molekyler, afsnit 1.5
○ Kapitel 2 Kemiske bindinger, afsnit 2.4-2.6
○ Kapitel 5 Redoxreaktioner, afsnit 5.1-5.3
○ Tabeller og formler
● Youtube
○ Vands kredsløb
● Øvelsesvejledningen
○ Fremstilling og afbrænding af dihydrogen
○ Afbrænding af magnesium og fremstilling af magnesiumhydroxid
○ Kemiske reaktioner
○ Demo forsøg: Vands polaritet (Set video)
○ Spændingsrækken
● Supplerende noter
○ (S-noter) Densitet eller massefylde
Kernestof:
● Grundstoffernes periodesystem
● Kemiske bindingstyper, tilstandsformer og blandbarhed
● Kemiske reaktioner, herunder simple redoxreaktioner
Geografi:
Kernestof: Jordens og landskabernes processer, naturbetingede ressourcer og produktion
Faglige fokuspunkter:
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Geomorfologi - herunder “den geomorfologiske trekant”, Glacialmorfologi,
Milankovic, glaciale aflejringsmiljøer, landskabstyper, højdekort, sorteringsgrad,
jordtyper, dyrkningsrealer
Materiale:
(Indscannet pdf)
Mangelsen, Jimmy m.fl.: Naturgeografi – Vores verden. G
 O Forlag, 2012:
Kap. 12: “Landskabet – Jordens dynamiske overflade”: s. 210-224
(Indscannet pdf)
Nørrekjær, Thomas Westh m.fl.: Naturgeografi C. Lindhardt og Ringhof, 2015:
Kap. 5 Geomorfologi: s . 15 + 99-101
Pedersen, Ove og Kjeldsen, Niels (red.): GO Atlas til overbygningen og gymnasiet. GO
Forlag, 2011
Opslag:
Landskabskort over Danmark
Andre links
Danmark under sidste istid, Jensen, Rune m.fl. (red.). Roskilde Universitetscenter,
2000
SDFE-kortviser
Film og videoklip:
Danmark og istiderne
Istider i Danmark
Et landskab bliver til - istidslandskabet
Istiden: Danmark de seneste 140.000 år
Supplerende:
Sjøgren, Kristian: Hvornår kommer den næste istid?. Videnskab.dk., 12.
november 2017
Aagaard, Lars Henrik: Vi har skabt en ny geologisk epoke. Berlingske, 14. marts
2019
Øvelser:
- Sigteanalyse: (Formål: sorteringsgrad; moræne- kontra
smeltevandsaflejringer)
-  SDFE-kortviser. Den danske højdemodel (Formål: Aflæsning af
højdekurver; udpegning af landskabsformer (dødishuller, randmoræne
etc.))

Omfang
Særlige
fokuspunkter

Biologi: 7 x 2,33 t
Geografi: 7 x 2,33 t
Kemi: 5 x 2,5 t
At anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til
beskrivelse og forklaring af iagttagelser og enkle problemstillinger
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At formulere sig mundtligt og skriftligt om naturvidenskabelige emner og give
sammenhængende faglige forklaringer
At anvende fagets viden og metoder til stillingtagen og perspektivering i
forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske
problemstillinger med biologisk indhold, og til at udvikle og vurdere løsning.
Uddrage og anvende biologifaglig information fra forskellige kilder
Formulere sig mundtligt og skriftligt om naturvidenskabelige emner og give
sammenhængende faglige forklaringer
Anvende fagenes viden og metoder til stillingtagen og perspektivering i
forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske
problemstillinger med biologisk indhold, og til at udvikle og vurdere løsninger.
Væsentligste
arbejdsformer
Retur til forside

Se under 1. forløb
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 3

Biologi: Genetik og DNA
Kemi: Særfaglig
Geografi: Vejr og klima

Indhold

Biologi
Materialer:
● Hulgard, K m.fl. Biologibogen C iBog Forlag Systime A/S
o Afsnit 2.1 c2) Cellekerne og arvemateriale (s. 34)
o Afsnit 2.4 Genetiske grundbegreber (s.56-58)
o Afsnit 3.6e) Blodtyper (s.122 + vejledning)
o Afsnit 2.6a) Genmutationer (s. 61-65)
o Afsnit 2.7a) Gensplejsning (s.69-70)
o Afsnit 2.7d) CRISPR (s. 75)
● Hulgard, K m.fl BIologibogen iBog Forlag Systime A/S
o Afsnit 7d) Replikation (s. 48)
o Afsnit 6b) Celledeling (s.182-84)
● Jensen, G.S m.fl. Bioaktivator iBog Forlag Systime A/S
o Afsnit 05b) Mitosens formål (p1650)
o Afsnit 46c) DNA-replikation (p937)
● Paludan-Müller, P m.fl. Ram på biologien Nucleus
o Celledeling pp. 104-106
● Videoer:
o DNAs opbygning til om med 6 min og 33 sek
o Mitose
o How evolution works
o Genetic Engineering and Diseases – Gene Drive & Malaria
o "Are GMOs good or bad"?
● Animationer:
o DNA replikation
o DNA replikation
● Artikler:
o GMO
o CRISPR
● Øvelsesvejledning:
o Isolering af DNA fra kiwi (journal)
o Blodtypebestemmelse (journal)
o Klippeøvelse (grensplejsningsprincippet)
Kernestof:
● Genetik og DNA’s rolle
● Bioteknologiske metoder og deres anvendelse

Kemi
Materialer:
● Kim Bruun m.fl. Isis Kemi C 2017 iBog Forlag Systime A/S
○ Kapitel 3 Mængdeberegning, afsnit 3.1-3.2, 3.4-3.8
● Youtube
○ (C-niveau sangen)
● Supplerende noter
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○ S-noter Atom-massetal
● Øvelsesvejledningen
○ Natron (Fra laboratoriehåndbogen)
○ Gæring af saccharose
Kernestof:
● Stofmængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer, herunder
stofmængdekoncentration
● Grundstoffernes periodesystem
● Kemiske bindingstyper, tilstandsformer og blandbarhed

Geografi
Kernestof: Vejrforhold, klima og klimaændringer
Faglige fokuspunkter:
Breddegrader, årstidsvariation, aksehældning, termiske- og dynamiske tryk, den
globale cirkulation, nedbørsdannelse, dugpunkt, adiabatisk nedkøling,
nedbørsformer, strålingsbalance, drivhuseffekt.
Materiale:
Frænde, Jesper (red.): Naturgeografiportalen. Gyldendal, 2014 (under løbende
opdatering)
Breddegradernes betydning
Skyernes bidrag til strålingsbalancen
Den globale cirkulation
Cirkulationsmodellen
Fugtighed
Skyer
Fronter og frontvejr
Global opvarmning
Drivhuset omkring jorden
Jørgensen, Jan Winther og Møller, Charlotte Skotte: NaturgeografiGrundbogen C.
iBog. Systime, 2018
Årstidsvariation
Vind og lufttryk
Lufttrykkets variation
Det globale lufttryk- og vindstystem
Pedersen, Ove og Kjeldsen, Niels (red.): GO Atlas til overbygningen og gymnasiet.
GO Forlag, 2011
Opslag:
Klimastationer
Andre links
denstoredanske.dk: opslag: Luftfugtighed
Vejret.info: opslag: Konvektion
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Metoffice.gov.uk: Surface pressure charts
Yr.no
Film og videoklip
Youtube.dk: Corioliseffekten; Dannelse af frontnedbør; Orkanen Katrina; Vejr
- nedbør + fronter; Polarfronten og det danske vejr
Spoerg-piloten.dk: Coriolis effekten?
Øvelser og ekskursioner
- Konvektionskammer
- Ballonflaske
- Dugpunktsøvelse
Omfang
Særlige
fokuspunkter

Væsentligste
arbejdsformer
Retur til forside

Biologi: 7 x 2,33 t
Kemi: 4 x 2,5 t
Geografi: 7 x 2,33 t
Uddrage og anvende faglig information fra forskellige kilder
anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til
beskrivelse og forklaring af iagttagelser og enkle problemstillinger
Formulere sig mundtligt og skriftligt om naturvidenskabelige emner og give
sammenhængende faglige forklaringer
Udføre enkle eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under
hensyntagen til sikkerhed
Bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og
dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
Anvende enkle matematiske repræsentationer, modeller og metoder til enkle
beregninger, beskrivelse og analyse
Analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser, med
inddragelse af faglig viden, fejlkilder og usikkerhed
Demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder.
Anvende fagets viden og metoder til stillingtagen og perspektivering i
forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske
problemstillinger med biologisk indhold, og til at udvikle og vurdere løsninger
Se under 1. forløb
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 4

Sundhed og levevilkår

Indhold

Biologi
Materialer:
● Hulgard, K m.fl. Biologibogen iBog Forlag Systime A/S
○ Hvad er sundhed p415
● Hulgard, K m.fl. Biologibogen C iBog Forlag Systime A/S
○ Afsnit 3.1Hvad skal vi spise p 416 (s. 78-81)
■ Kulhydrater p 417 (s.81-85)
■ Fedtstoffer p418 (s.85-87)
■ Proteiner p419 (s.87-88)
○ Afsnit 3.3 Når vi spiser p425 (s. 92-104)
■ Organsystemerne
■ Fordøjelsessystemet p433
■ Insulin og glukagon p434
○ Afsnit 3.2 Enzymer p421 (s. 88-91)
■ Enzymaktivitet p422
■ Enzymer og fordøjelse p423
○ Afsnit 3.5 Energibalance p432 (s. 105-108)
■ Fedme p437
● Øvelsevejledninger
○ Nedbrydning af stivelse med spytamylase
Kernestof:
● Organsystemers opbygning og funktion
● Biologiske makromolekyler og deres biologiske betydning
● Enzymer

Geografi
Kernestof: Befolkningsforhold, byudvikling og erhverv i en globaliseret verden
Faglige fokuspunkter:
Demografisk transition, befolkningspyramider, erhvervsudvikling, inddeling af
lande, BNP, HDI, urbanisering.
Materiale:
Frænde, Jesper (red.): Naturgeografiportalen. Gyldendal, 2014 (under løbende
opdatering)
Den demografiske transition
Befolkningspyramider
Erhvervsinddeling
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(Indscannet pdf)
Mangelsen, Jimmy m.fl.: Naturgeografi – Vores verden. G
 O Forlag, 2012:
Kap. 6: “Hvorfor sulter Afrika?” s. 124-127
Kap. 16: “Bæredygtighed”: s. 302-308
Kap. 17: “Udvikling - Rige og fattige lande”: s. 313-319
Pedersen, Ove og Kjeldsen, Niels (red.): GO Atlas til overbygningen og gymnasiet.
GO Forlag, 2011
Opslag:
Befolkning og udvikling - verdens befolkning
Befolkningspyramider
Andre links:
Breathing Earth
GeoTema.dk: Migration
Globalis.dk: Lande + HDI-indeks
Film og videoklip
Mitcfu.dk: Sex? Nej tak, vi er fra Japan (Japans pensionsbombe) sendt på DR2,
2014
Piasecki, Frank (instr.): Blod i mobilen. 2010
Supplerende:
Olsen, Hjalte Zacharewicz: Skrøbelige byer tegner Afrikas fremtid.
Globalnyt.dk, 7. juli 2016
Rimer, Maja: Den nemmeste løsning på jordens overbefolkning er også den
sværeste - af disse tre grunde. Zetland, 24. august 2017
Øvelser/ ekskursioner:
- Demografiske transitioner af selvvalgt land + Japan. Udarbejdet på
baggrund af data fra Verdensbanken

Kemi
Kernestof:
Syrer og baser, syre-basereaktioner, syrebasetitrering, Carbonhydrider (alkaner,
alkener): opbygning egenskaber og navngivning
Supplerende stof:
Beregning af pH, syre-basetitrering, Carbonhydrider (alkyner og benzen):
opbygning og navngivning, O-holdige forbindelser (alkoholer, carboxylsyrer og
estere): struktur kemiske egenskaber og navngivning, Triglycerider og
emulsioner (herunder chokolade), eksempler på smags- og duftstoffer
(aldehyder, estere, ketoner, saccharider, simple aromatiske forbindelser)),
N-holdige forbindelser (aminer), Makromolekyler: Proteiner og kulhydrater,
Navngivning af organiske forbindelser med forskellige funktionelle grupper
Faglige fokuspunkter:
Træning i laboratoriepraksis, demonstrere syrers og basers samt et udpluk af
organiske stoffers kemiske egenskaber, opnå indblik i mangfoldigheden i
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organisk kemi, navngivning af organiske molekyler af lidt mere kompleks art,
belyse den organiske kemis indflydelse i menneskets kost og levevilkår, belyse
sammenhæng mellem syre-base- og organisk kemi, opnå kendskab til
isomeribegrebet
Materialer:
● Kim Bruun m.fl. Isis Kemi C 2017 iBog Forlag Systime A/S
○ Kapitel 4 Syrer og baser, afsnit 4.-4.7
○ Kapitel 6 Carbonholdige forbindelser, afsnit 6.1-6.4, 6.6,
6.12-6.13
● Kim Bruun m.fl. Isis Kemi B 2010 iBog Forlag Systime A/S
○
○
○
○

Carboxylsyrernes egenskaber E
 mne 26
Aminer Emne 29
Aminosyrer Emne 42
Proteiner Emne 43

Andre links:
(Interaktive simuleringer)
Supplerende noter
Fedtstoffer

Omfang
Særlige
fokuspunkter
Væsentligste
arbejdsformer
Retur til forside

Øvelsesvejledninger
Olie og vand
Carbonhydriders reaktion med dibrom
Rødkålsindikator
Eddikesyreindholdet i lagereddike
Biologi: 9 x 2,33
Geografi: 7 x 2,33 t
Kemi: 11 x 2,5 t

Se under 1. forløb
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 5
Indhold

Geografi: Energi (særfagligt)

Geografi
Kernestof:
natur- og menneskeskabte stofkredsløb og energistrømme
naturbetingede ressourcer, produktion, teknologi og bæredygtighed
Faglige fokuspunkter:
Kulstofkredsløbet, dannelse af olie og gas, permeable og impermeable lag,
vedvarende kontra ikke-vedvarende energi, global opvarmning, mængde af CO2 i
atmosfæren, ressource-/ reservebegrebet, olieindvinding, bæredygitghed,
CO2-aftryk (global footprint)
Materiale:
Frænde, Jesper (red.): Naturgeografiportalen. Gyldendal, 2014 (under løbende
opdatering)
Dannelse af olie og naturgas
Olien i Nordsøen
Jørgensen, Jan Winther og Møller, Charlotte Skotte: NaturgeografiGrundbogen C.
iBog. Systime, 2018
Eftersøgning efter gas og olie
Gas- og oliedannelse
Oliereserver og samfundet
Problemet ved fossil energi (herunder kulstofkredsløbet)
Film/ videoklip
mitcfu.dk: Den sidste Olie, DR2, 2006
youtube: Ressource- reserve-begrebet
Supplerende:
Beregning af økologisk fodaftryk

Omfang
Særlige
fokuspunkter
Væsentligste
arbejdsformer
Retur til forside

Øvelser/ Ekskursioner:
- Oliens migration
Geografi: 5 x 2,33 t

Se under 1. forløb
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 6
Indhold
Omfang
Særlige
fokuspunkter
Væsentligste
arbejdsformer
Retur til forside

Se under 1. forløb

Side 15 af 15

