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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Maj-juni 2018 

Institution HF & VUC Nordsjælland, Helsingør 

Uddannelse 2-årigt HF 

Fag og niveau Naturvidenskabelig faggruppe 

Lærer(e) Camilla Vasquez Nielsen, Louise Stetkær, Louise Adelhart Pedersen, Mette Mik-
kelsen 

Hold 1.I 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Vand (biologi) (tværfagligt emne) 

Titel 2 Sundhed og fødevarer (biologi) (tværfagligt emne) 

Titel 3 Nedarvning af træk (biologi) 

Titel 4 Miljø og energi (biologi) (tværfagligt emne) 

Titel 5 
Vand (geografi) (tværfagligt emne)

Titel 6 
Sundhed og fødevarer (geografi) (tværfagligt emne)

Titel 7 
Miljø og energi (geografi) (tværfagligt emne)

Titel 8 Vand (kemi) (tværfagligt emne) 

Titel 9 Sundhed og fødevarer (kemi) (tværfagligt emne) 

Titel 10 Kemiske reaktioner og mængdeberegning (kemi) 

Titel 11 Syrer og baser (kemi) 

Titel 12 Miljø og energi (kemi) (tværfagligt emne) 
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Titel 1 
 

Vand, miljø og bæredygtighed (biologi) 

Indhold Emner: 
Biotiske og abiotiske faktorer, iltoptagelsesstrategier hos vandlevende insekter, økosy-
stemers struktur, fødekæder, fotosyntese, respiration, diffusion, økosystemet sø, næ-
ringsstofforurening af søer, landbrugets næringsstoffer, springlag, biodiversitet, søre-
staurering, eukaryote cellers opbygning, cellemembran, vandmiljøplaner, stofkredsløb 
(C-, N-, P- og vand-). 
 
Supplerende stof er integreret i kernestoffet. 

 Hulgard, K og Madsen, C. Biologibogen. https://biologibogen.systime.dk/. 
Systime, 2017. iBog, ISBN: 9788761690845. Set 25/3-2018. 
c3034, p455, p498, p500, p503, p574-p575, p577-p579, p582-p583, p585-p588, 
p590, p603, p605, p607-p608, p610-p611, p619. 

 
Øvelser: 
Makroindeks (journal) 
Springlag (journal) 
Iltoptagelse i vandlevende insekter (journal) 
Fotosyntese og respiration (journal) 
Mikroskopi af celler (journal) 
 
Øvrigt indhold: 
Ekskursion til Gurre Sø og Gurredam Sø. 
 

Omfang 
 

29 lektioner  

Særlige 
fokus-
punkter 

Faglige mål: 
 Beskrive enkle problemstillinger af såvel enkel- som fællesfaglig karakter ved 

anvendelse af viden, modeller og metoder fra biologi 
 Gennemføre og dokumentere empiribaseret arbejde af kvalitativ og kvantitativ 

karakter under hensyntagen til sikkerhed i laboratoriet og i felten 
 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 biologi 

 Indsamle, vurdere og anvende biologifaglige informationer fra forsøg 
 Udtrykke sig mundtligt og skriftligt ved brug af biologis begreber og repræsen-

tationer 
 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 biologis 

viden og metoder anvendes 
Kernestof: 

 Cellers opbygning, celleorganellernes funktion, cellulære processer. 
 Økologi, samspil mellem arter, mellem arter og deres omgivende miljø samt 

biodiversitet. 
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Væsent-
ligste ar-
bejdsfor-
mer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/feltar-
bejde 
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Titel 2 
 

Sundhed og fødevarer, sundhed og levevilkår (biologi) 

Indhold Emner: 
Hjertets og kredsløbets opbygning og funktion, åndedrættet, fordøjelsessystemets op-
bygning og funktion, opbygning af kulhydrater, fedtstoffer og proteiner, naturlig blod-
sukkerregulering, cellernes energiproduktion, diabetes (1 og 2), åreforkalkning, de 10 
kostråd, sultregulering. 
 
Supplerende stof er integreret i kernestoffet. 

 Falkenberg, H. et al. BioAktivator. https://bioaktivator.systime.dk/. Systime, 
2018. iBog, ISBN: 9788761635846. Set 25/3-2018. 
S. 1208, 1211, 1215, 1218, 1220, 1225, 1786-1788, 1794-1799, 1808-1809, 
1823-1826, 1829-1830, 1847, 1864-1866. 
 

Øvelser: 
Hjertedissektion (journal) 
Puls og blodtryk (journal) 
Åndedrættet (journal) 
Enzymforsøg med amylase (journal) 
 
Øvrigt indhold: 
Tværfaglig synopsis. 
 

Omfang 
 

19 lektioner 

Særlige fo-
kuspunk-
ter 

Faglige mål: 
 Beskrive enkle problemstillinger af enkelfaglig karakter ved anvendelse af vi-

den, modeller og metoder fra biologi 
 Gennemføre og dokumentere empiribaseret arbejde af kvalitativ og kvantitativ 

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 biologi 

 Indsamle, vurdere og anvende biologifaglige tekster og informationer fra for-
skellige typer af kilder 

 Udtrykke sig mundtligt og skriftligt ved brug af biologis begreber og repræsen-
tationer 

 Sætte lokale samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global sammen-
hæng  

 Undersøge problemstillinger samt udvikle og vurdere løsninger, hvor biologis 
viden og metoder anvendes 
 

Kernestof: 
 Biologiske makromolekyler og deres biologiske betydning 
 Enzymer  
 Organsystemers opbygning og funktion  

 



Side 5 af 19 

Væsentlig-
ste ar-
bejdsfor-
mer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/projektarbejdsform/skriftligt arbejde/ 
eksperimentelt arbejde/terminsprøve 
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Titel 3 
 

Nedarvning af træk (biologi) 

Indhold Emner: 
Enzymer, DNAs opbygning og funktion, mitose, meiose, proteinsyntese, gener, kro-
mosomer, mutationer, nedarvningsmønstre, monogene sygdomme og træk i menne-
sker, kromosommutationer. 
 
Supplerende stof er integreret i kernestoffet. 

 Falkenberg, H. et al. BioAktivator. https://bioaktivator.systime.dk/. Systime, 
2018. iBog, ISBN: 9788761635846. Set 25/3-2018. 
S. 1194, 1244, 1246, 1248, 1251, 1546-1547, 1549-1550, 1976-1979, 1981-
1983, 1996-1998(kun animation), 2011-2013, 2019-2025, 3257, 3259, 3295, 
3297, 3299(kun figuren)-3300, c3955(kun animation), c8052. 

 
Øvelser: 
Enzymforsøg med amylase (journal) 
Undersøgelse af egne egenskaber (journal) 
Nedarvningstyper (journal)

Omfang 
 

13 lektioner 

Særlige fo-
kuspunkter 

Faglige mål: 
 Beskrive enkle problemstillinger af enkelfaglig karakter ved anvendelse af vi-

den, modeller og metoder fra biologi 
 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 biologi 

 Indsamle, vurdere og anvende biologifaglige tekster og informationer fra for-
skellige typer af kilder 

 Udtrykke sig mundtligt og skriftligt ved brug af biologis begreber og repræ-
sentationer 
 

Kernestof: 
 Biologiske makromolekyler og deres biologiske betydning 
 Enzymer  
 Genetik og DNA´s rolle 

 
Væsentligste 
arbejdsfor-
mer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
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Titel 4 
 

Miljø og energi, ressourceudnyttelse, produktion og teknologi (biologi) 

Indhold Emner: 
Gær, gæring, abiotiske faktorers betydning for mikroorganismers vækst, bakterie-
vækstkurven, gensplejsning, enzymproduktion, bioethanolproduktion, løsninger på 
problematik om global opvarmning, CO2-neutralitet. 
 
Supplerende stof er integreret i kernestoffet. 

 Biologi til tiden, Lone Als Egebo et al., Nucleus Forlag, 2011. S. 144-146. 
 Fra halm til alkohol, Lisa Rosgaard et al., Aktuel Naturvidenskab 3, 2005. S. 

11-14. 
 Biomasse til energi, Jørgensen, U. og Olesen, J. E., Aktuel Naturvidenskab 

4, 2011. 
S. 37-39. 

 Biologi i fokus, Bidstrup, B. B. et al, Nucleus, 2009. Figur 199. 
 
Øvelser: 
Respiration og gæring (journal)

Omfang 
 

9 lektioner 

Særlige fo-
kuspunkter 

Faglige mål: 
 Beskrive enkle problemstillinger af såvel enkel- som flerfaglig karakter ved 

anvendelse af viden, modeller og metoder fra biologi 
 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 be-

skrive og forklare enkle sammenhænge mellem det empiribaserede arbejde 
og viden, modeller og metoder fra biologi 

 Indsamle, vurdere og anvende biologifaglige tekster og informationer fra 
forskellige typer af kilder 

 Udtrykke sig mundtligt og skriftligt ved brug af biologis begreber og repræ-
sentationer 

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

 Undersøge problemstillinger samt udvikle og vurdere løsninger, hvor biolo-
gis viden og metoder anvendes 
 

Kernestof: 
 Bioteknologiske metoder og deres anvendelse 

 
Væsentligste 
arbejdsfor-
mer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/projektarbejdsform/skriftligt arbejde/eksperi-
mentelt arbejde 
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Titel 5 
 

Vand (Geografi) 

Ind-
hold 

Kernestof: 
”Naturgeografi – vores verden”, Mangelsen, Jimmy m.fl., Geografforlaget, side 211-218, 
236-237, 265-277. 
 
Supplerende: 
”Når landet skaber sig”, 3) Istider og menneskets påvirkning (Uddrag), Chilibal Film, 
2014. 
Danmarks istid og landskabsdannelse, RUC, på linket: 
http://www.akira.ruc.dk/~malo/index2.html 
GEUS portal om vand. Khttp://www.geus.dk/DK/popular-geology/edu/vi-
den_om/grundvand/Sider/gv01-dk.aspx 
”Vandets vej” på www.vandetsvej.dk  
 
Links til selvstændigt arbejde i forbindelse med feltøvelsen om ledeblokke på Snekkersten 
Strand: 
”Sådan kan du se, hvor stenen kommer fra”, https://www.dr.dk/nyheder/vejret/video-
saadan-kan-du-se-hvor-stenen-kommer-fra 

Sådan ser ledeblokkene ud: http://www.seniormaksten.dk/17139726 
”Hvordan er stenen dannet?” https://sites.google.com/site/geografieksamensynop-
sis2/home/hvordan-er-stenen-dannet  

Webgeology. Kapitlet: Grunnvann. Og med undermenuerne  
”Grundvand”, ”Variationer i grundvandsspejlet”, ”Porøsitet og permeabilitet” 
 
http://webgeology.alfaweb.no/webgeology_files/norwegian/grunnvann/grunnvann.html 
Københavns Kommune og HOFOR, Beregn dit vandforbrug: http://www.ke-
max100.dk/vandberegning  
”Tjek vandkvaliteten i Helsingør Kommune”,  
http://data.geus.dk/JupiterWWW/waterlist.jsp?virksomhedstype=VV&navn=&vandva-
erksid=0&adresse=&maengdemin=0&maengdemax=2147483647&kommune2007vand-
indvind=217&submit=Vis+liste+med+vandforsyningsanl%E6g  
”Vandmiljøplaner”, http://naturgeografi.gyldendal.dk/Indgange/Kerne-
stof/Vand/Vandmiljoeplaner_Maal.aspx 
Undersøgelse af vand og klimaændringer på flg. links: 
http://www.b.dk/nationalt/se-de-flotte-billeder-saadan-skal-koebenhavn-sikres-mod-skybrud 
http://www.vandcenter.dk/viden/klimaloesninger 
http://klimaklar.nu/skibhus/baggrund-projektet/  
https://realdania.dk/projekter/klimatilpasning-kokkedal 

”Biologi til tiden”, Nucleus Forlag 2005, Lone Als Egebo m.fl., fig. 236 ”Hovedpunkterne 
i folketingets vandmiljøplaner” og fig. ”Vandforureningskilder” 
 
Eksperimenter, feltarbejde, rapporter og andet empirisk arbejde.  
”Ledeblokke” (feltøvelse) 
”Vands infiltration i forskellige jordarter” (forsøg) 
”Kondensation af vanddamp” (forsøg) 
”Undersøg vand og grundvand”
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”Undersøg vandforbrug og vandbalance”  
”Lav en præsentation om vandforurening” 

Om-
fang 
 

27 lektioner  

Særlige 
fokus-
punk-
ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 At arbejde med fagudtryk, figurer, tabeller, modeller - modellerings- og repræ-

sentationskompetencer 
 At opstille simple hypoteser - empirikompetencer 
 At kunne udføre simple former for geofagligt eksperimentelt arbejde og bereg-

ninger. 
 At forholde sig til indsamlede data og at diskutere fejlkilder - analyse- og em-

piri- og perspektiveringskompetencer 
At udtrykke sig skriftligt og mundtligt om geofaglige emner - kommunikationskompeten-
cer 

Væ-
sentlig-
ste ar-
bejds-
former 

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

 Udarbejdelse af rapporter på baggrund af eksperimentelt arbejde og teoretisk vi-
den.  

 Gruppearbejde/samarbejde 
 Fremlæggelser af figurer, beregninger, undersøgelser, rapporter 
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Titel 6 
 

Fødevarer og sundhed (Geografi) 

Indhold Kernestof 
”Naturgeografi – vores verden”, Mangelsen, Jimmy m.fl., Geograffor-
laget, side 295-299-306, 314-319,  
 
Supplerende: 
”Madens pris”, Candofilm.dk, 2013. Film. http://www.feedingth-
eworld.dk/madenspris.html  
Og teksterne: 

 Proteinindhold i insekter http://www.feedingtheworld.dk/In-
sekter.pdf 

 Fødevarepriser http://www.feedingt-
heworld.dk/F%C3%98DEVAREPRISER.pdf  

 Fiskefarme http://www.feedingtheworld.dk/fiskefarme.pdf  

“Hvordan brødføder vi verden?”, Columbus 2016, Jette Hagensen 
m.fl.  
http://forlagetcolumbus.dk/uploads/tx_tcfiledownload/Hvor-
dan_broedfoeder_vi_verden_-_lav_oploesning_til_elektro-
nisk_brug_01.pdf Kursisterne har udvalgt dele af brochuren i selvstæn-
digt projektarbejde. 
 
”Sådan påvirker din mad klimaet”, Videnskab dk (2010)  http://viden-
skab.dk/miljo-naturvidenskab/sadan-pavirker-din-mad-klimaet   
 
”Dit økologiske fodaftryk”, http://footprint.wwf.org.uk/  
 
Undersøgelser baseret på film, links, tekster, figurer og andet da-
tamateriale: 

 ”Undersøg madproduktion og madvaner” 
 Udarbejdelse af præsentation under temaet: 

”Er kødproduktion og kødforbrug bæredygtigt” 
 
 

Omfang 
 

9 lektioner 

Særlige fo-
kuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 At arbejde med fagudtryk, figurer, tabeller, modeller - mo-

dellerings- og repræsentationskompetencer 
 At opstille simple hypoteser - empirikompetencer 
 At kunne udføre simple former for geofagligt eksperimen-

telt arbejde og beregninger. 
 At forholde sig til indsamlede data og at diskutere fejlkilder 

- analyse- og empiri- og perspektiveringskompetencer 
 At udtrykke sig skriftligt og mundtligt om geofaglige emner 

– kommunikationskompetencer 
 Udvikle innovative kompetencer
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 Perspektivere:  
1. herunder: fortidige/nutidige/fremtidige udviklinger og 
2. Danmark i Verden i projektet ”Min verden/din verden” 

Væsentligste 
arbejdsfor-
mer 

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

 Udarbejdelse og fremlæggelser/fremvisninger/diskussioner af 
rapporter, præsentationer, quizzer på baggrund af eksperimen-
telt arbejde, teoretisk viden, dataindsamling, film, interaktive 
links mm.  

 Gruppearbejde/samarbejde
 

 

Derudover har alle klasser har haft 3 projektuger, hvor NF kunne tilvælges: 

1. Uge 44 – tværfaglig projektuge. Ca. 2/3 af de 3 klasser har valgt NF, 1/3 har valgt andre 
fag. 

2. Uge 46 – tværfaglig projektuge. Nogle har valgt NF, andre har valgt andre fag. 
3. Uge 48 + 49 + 51. NF terminsprøveprojekt og terminsprøver. Ca. 12-15 lektioner i alle 3 

NF-fag til udarbejdelsen af terminsprøve-projektet 
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Titel 7 
 

Miljø og energi (geografi) (tværfagligt emne)

Indhold Emneord 
Nedbørsdannelse, nedbørstyper, stigningsregn, frontregn, konvektionsregn, naturlige 
og menneskeskabte klimaændringer, drivhuseffekt og strålingsbalance, kulstofkredslø-
bet, oliedannelse, fremtidig energiforsyning, alternative energikilder, konsekvenser af 
global opvarmning, tilbagekoblingsmekanismer, stigende vandstand i verdenshavene, 
en svækkelse af Grønlandspumpen, Løsningsmodeller –internationale tiltag på klima-
området: Klimaaftaler og COP21. 
 
Kernestof 

 Grosen, Anders et al. (2014): NF-grundbogen, Lindhardt og Ringhof side 
152midt-154. 

 Mangelsen, Jimmy (2011): Naturgeografi – vores verden, Geografforlaget, side 16-
25, side 26nederst-32, side 62-66, side 72, side 76-77, side 240-241øverst, side 
243midt-246midt og side 251-253. 
 

Supplerende materiale 
 

 DMI: Hvorfor havet stiger, DMI, https://www.dmi.dk/laer-om/te-
maer/hav/fremtidens-vandstand/hvorfor-stiger-havet/. 

 DR (12-12-2015): Her er hovedpunkterne i klimaaftalen,  http://www.dr.dk/nyhe-
der/udland/her-er-hovedpunkterne-i-klimaaftalen. 

 Information (27-03-2015): Golfstrømmen taber fart, hurtigt, https://www.infor-
mation.dk/udland/2015/03/golfstroemmen-taber-fart-hurtigt. 

 Jyllands-Posten (10-02-2013): 2012 fyldt med unormale klimabegivenheder. 
 Klimakommissionen (2010): Grøn energi - vejen mod et dansk energisystem uden fos-

sile brændsler, side 30-31. 
 Politiken (02-09-2012): Fire vilde rekorder i issmeltning. 

 
Undervisningsfilm, animationer, kortmateriale m.v. 

 Al Gore on Greenland Melting, 
http://www.youtube.com/watch?v=02NRKzemXYE (film) 

 BBC: Klimakrigen, (2:3, Debatten), sendt på DR2, tirsdag den 10. januar 2012 
(film) 

 Mediehuset København (2015): COP21- klimadrama Paris, https://mediehu-
set-kbh.dk/cop21-klimadrama-paris/ (film). 

Eksperimenter, ekskursioner, produkter m.v. 
 
Eksperimentelt arbejde  

 Hvorfor dannes nedbør? (journal) 
 Strålingsbalancen (journal) 
 Oliedannelse – porøsitet og migration (journal) 
 Konsekvenser – vandstand og Grønlandspumpen (rapport) 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
Ca. 19, 5 timer 
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Særlige fokus-
punkter 

 At arbejde med fagudtryk, figurer, tabeller, modeller - modellerings- og repræ-
sentationskompetencer 

 At indsamle, analysere og bearbejde data - analyse-, empiri- og perspektive-
ringskompetencer 

 At udføre simple geofaglige kvalitative eksperimenter - empirikompetencer 
 At opstille hypoteser - empirikompetencer 
 At forholde sig til indsamlede data og at diskutere fejlkilder - analyse- og em-

piri- og perspektiveringskompetencer
Væsentligste 
arbejdsformer 

 Eksperimentelt arbejde i laboratoriet 
 Udarbejdelse af journaler og rapporter på baggrund af eksperimentelt arbejde 

og teoretisk viden.  
 Div. CL-øvelser 
 Matrixgrupper 
 Fremlæggelser
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Titel 8 
 

Vand (kemi) (tværfagligt emne) 

Indhold Kernestof 

I-bog: Isis Kemi C af Bruun, K mfl., www.isiskemic.systime.dk afsnit 1.1, 1.2, 1.3, 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 og 3.6 
 
Screencast om saltes opløselighed i vand 
https://www.youtube.com/watch?v=_pJ1Y0FWW7A 
 
Øvelser: 

 Flammefarver (journal) 
 Opløselighed i vand og heptan (journal) 
 Tyggegummi og chokolade (journal) 
 Opløsningsmidlers egenskaber (rapport) 
 Fældningsreaktioner (journal) 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
Ca. 30 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
Fokuspunkter: 
 Atomets opbygning: Protoner, neutroner, elektroner, skalmodel 
 Opbygning og anvendelse af det periodiske system: Perioder, Hovedgrupper, 

Metaller, ikke-metaller, ædelgasser, dannelse af ioner 
 Forståelse for fornuftig omgang i laboratoriet: Sikkerhed, navngivning af appara-

tur,  
 Forståelse for dannelse af forskellige bindinger  
 Salte og deres kemiske egenskaber 
 Ionbindinger 
 Tungt- og let-opløselige salte (herunder fældningsreaktioner) 
 Molekyler 
 Elektronparbindinger 
 Vands opbygning og egenskaber 
 Vand som opløsningsmiddel 
 Navngivning af salte og molekyler 
 Tilstandsformer 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/projektarbejdsform/skriftligt arbejde/eksperimentelt ar-
bejde 

 Lærerstyret klasseundervisning 
 Arbejde med opgaver og arbejdsspørgsmål både individuelt og i grupper 
 Eksperimentelt arbejde i laboratoriet 
 Udarbejdelse af journaler og rapporter på baggrund af eksperimentelt arbejde 

og teoretisk viden (mundtlige og skriftlige). 
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Titel 9 
 

Sundhed og Fødevarer (kemi) (tværfagligt emne) 

Indhold Kernestof 

 
 Biologi i Fokus, Bodil Blem Bidstrup m.fl., Nucleus, 2010, side 74-75 
 
 Mygind, H. et al. Basis kemi B, Hasse og Søns forlag, 2014, 1. udgave klip 

fra side 247-248 om komplekser 
 

 Falkenberg, H. et al. BioAktivator. https://bioaktivator.systime.dk/. Systime, 
2018. iBog, ISBN: 9788761635846, side 1786, 1787 og 1788 
 

 Screencast om fedt, kulhydrat og protein: 
 
- https://youtu.be/9AHuVYvISEo 
- https://youtu.be/zfXJjzPRykU 
- https://youtu.be/UIwCv2_1RJ0 

 
Øvelser: 

 Tyggegummi og Chokolade (journal) 
 Påvisning af proteiner (journal) 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
Ca. 12 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
Fokuspunkter: 
 Kulhydrater 
 Mono-, di- og polysaccharider og deres opbygning 
 Glykosidbindinger 
 Stivelse 
 Kostfibre 
 Triglycerider  
 Fedtsyrer 
 Mættet og umættet fedt 
 Proteiner og deres strukturniveauer 
 Aminosyrer 
 Peptidbindinger 
 Komplekser 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/projektarbejdsform/skriftligt arbejde/eksperimentelt ar-
bejde 

 Lærerstyret klasseundervisning 
 Arbejde med opgaver og arbejdsspørgsmål både individuelt og i grupper 
 Eksperimentelt arbejde 
 Tværfaglig synopsis opgave 
 Terminsprøve 
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Titel 10 
 

Kemiske reaktioner og mængdeberegninger (Kemi) 

Indhold Kernestof:   
I-bog: Isis Kemi C af Bruun, K mfl., www.isiskemic.systime.dk afsnit 1.5, 3, 
3.1, 3.2, 3.4 og 3.5 

Øvelser:  
 Fremstilling af MgO (journal) 
 Opvarmning af natron (journal) 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
Ca. 20 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
Fokuspunkter: 
 Afstemning af kemiske reaktioner  
 Stofmængde 
 Molarmasse 
 Beregninger ved kemiske reaktioner 
 Udbytte (praktisk og teoretisk udbytte) 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/projektarbejdsform/skriftligt arbejde/eksperimentelt ar-
bejde 

 Lærerstyret klasseundervisning 
 Arbejde med opgaver og arbejdsspørgsmål både individuelt og i grupper 
 Eksperimentelt arbejde 
 Udarbejdelse af journaler på baggrund af eksperimentelt arbejde og teoretisk 

viden.  
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Titel 11 
 

Syrer og baser (kemi) 

Indhold Kernestof:   
I-bog: Isis Kemi C af Bruun, K mfl., www.isiskemic.systime.dk afsnit 3.4, 3.5, 
4.1, 4.2 (kun om amfolytter), 4.4 og 4.5 
 

Øvelse:  
 Syrer, baser og pH (journal) 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
Ca. 10 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
Fokuspunkter: 

 Syrer 
 Baser 
 Syrer og basers reaktion 
 pH 
 Måling af pH 
 Beregning af pH i stærke syrer 
 Aktuel koncentration 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/projektarbejdsform/skriftligt arbejde/eksperimentelt ar-
bejde 

 Lærerstyret klasseundervisning 
 Arbejde med opgaver og arbejdsspørgsmål både individuelt og i grupper 
 Eksperimentelt arbejde 
 Udarbejdelse af journal på baggrund af eksperimentelt arbejde og teoretisk vi-

den.  
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Titel 12 
 

Miljø og energi (kemi) (tværfagligt emne) 

Indhold Kernestof: 
I-bog: Isis Kemi C af Bruun, K mfl., www.isiskemic.systime.dk af-
snit 6.1, 6.2, 6.3 og 6.4 
 

Øvelse:  
 Alkoholers blandbarhed med vand 

 
Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
Ca. 12 lektioner 

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression 
Fokuspunkter: 

 Kemisk opbygning af kul 
 Opbygning og navngivning af carbonhydrider 
 Forbrændingsreaktioner 
 Opbygning og navngivning af alkoholer 
 Hydrogenbindinger 
 Kogepunkter 

Væsentligste arbejds-
former 

Klasseundervisning/projektarbejdsform/skriftligt arbejde/eksperi-
mentelt arbejde 

 Lærerstyret klasseundervisning 
 Arbejde med opgaver og arbejdsspørgsmål både individuelt og i 

grupper 
 Eksperimentelt arbejde 
 Udarbejdelse af journal på baggrund af eksperimentelt arbejde og 

teoretisk viden.  
 

 
 
 


