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Fællesfaglige forløb: 
Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår 

(sommer-efterårsferien) 
Stråling 
Dette fællesfaglige forløb i biologi, geografi og fysik/kemi har til opgave at belyse det centralt 
fastlagte fokusområde "Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår". Herigennem 
skal eleverne opnå viden om strålings indvirkning på Jordens klima samt strålings betydning 
for menneskets sundhed. 

Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer 
(efterårsferien-jul) 

CO2 
Dette fællesfaglige forløb mellem fagene biologi, geografi og fysik/kemi har til opgave at 
belyse det af læseplanen for fysik/kemi fastlagte problemfelt "Den enkeltes og samfundets 
udledning af stoffer". Målet med undervisningsforløbet er, at eleverne kan forklare, hvordan 
mennesket gennem udledning af drivhusgasser er medvirkende til at påvirke den globale 
opvarmning og skubbe til balancen i carbonkredsløbet. 

Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan 
(jul-vinterferien) 

Fjernvarme 
Dette fællesfaglige forløb mellem fysik/kemi, biologi og geografi har til opgave at belyse det 
centralt fastlagte fokusområde "Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan". Målet 
med dette forløb er, at eleverne kan argumentere for, hvordan fjernvarmeproduktion i 
Danmark kan forbedres, samt hvilke fordele og udfordringer der kan være ved brugen af 
fjernvarme. 

Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår 
(vinterferien-1. april) 

Hjælp landsbyen 
Dette fællesfaglige forløb mellem fysik/kemi, biologi og geografi har til opgave at belyse det 
centralt fastlagte fokusområde "Teknologiens betydning for menneskers sundhed og 
levevilkår". Eleverne bliver præsenteret for en række problemstillinger, som tager 
udgangspunkt i en landsby i et udviklingsland. De skal med afsæt i deres viden fra 
naturfagene undersøge, diskutere og designe simple tekniske løsninger, der kan forbedre 
landsbyboernes levevilkår og sundhed. 
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Andre emner: 
Kemiske bindinger og kemisk energi 
I dette forløb skal I arbejde med kemiske bindinger, heriblandt forskellen på kovalente 
forbindelser og ion-forbindelser. I skal arbejde med kemisk energi og se nærmere på, hvorfor 
nogle kemiske reaktioner danner varme, og andre ikke gør. 
 
Bioteknologi og enzymer 
Forløbet kigger nærmere på brugen af enzymer og bakterier i hjemmet og i industrien. 
Gennem forløbet får I indsigt i og undersøger, under hvilke forhold og miljøer enzymer og 
bakterier er mest effektive. Forløbet belyser desuden, hvordan naturvidenskabelig viden 
diskuteres og udvikles inden for bioteknologien. 
 
Energiomdannelse og energiproduktion 
I forløbet starter I med at blive klogere på, hvad energi er for en størrelse. Bagefter skal I lære 
om produktionen af elektricitet. I skal lære helt konkret, hvordan man gør, men også hvilke 
udfordringer og problemer energiproduktion rummer. 
 
Atomfysik – kort fortalt 
I dette forløb skal I genopfriske jeres viden om atomfysik og få helt styr på bl.a. den 
kernefysiske skrivemåde. 
 
Radioaktivitet 
I dette forløb skal I blive klogere på radioaktivitet. I skal lære om, hvorfor radioaktivitet opstår, 
hvilke forskellige slags stråling der findes, samt hvad man kan bruge radioaktivitet til. 
 
Ud i universet 
I forløbet "Ud i Universet" skal I se nærmere på, om der er liv i universet, eller i hvert fald hvad 
der skal til, for at der kan være liv på en anden planet. I skal også lære om, hvordan nogle af 
livets vigtigste byggesten, oxygen og carbon, er opstået. 
 
Fra afløb til vandløb  
"Fra afløb til vandløb" er et tværfagligt forløb mellem biologi og fysik/kemi. Forløbet 
beskæftiger sig med renseanlægget og de rensningprocesser, vandet gennemgår fra afløb til 
vandløb. 
 
Frem mod naturfagsprøven 
Efter udtræk af fællesfagligt fokusområde – tidligst 1. april – arbejder eleverne resten af 
skoleåret med deres problemstilling og arbejdsspørgsmål frem til den fællesfaglige prøve. 
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