
    
   

      

Skolerne ud i naturen 
Udskolingen 

Fag: Fysik og kemi, geografi 
Tema: Klima & miljø 
Undervisningsforløb: Grøn energi - del 2 - solenergi 

Lektioner Side 

Introduktion 1 

Modul I Lær om solenergi og solceller 1-2 2 

Modul II Byg og test jeres egen solovn 3-6 3 

Modul III Evalueringsmodul 2 4 

Læringsmål & bilag 5 

Introduktion 

Dette er del 2 af Naturlandets interaktive undervisningsforløb om grøn energi. Del 2 
fokuserer på Solenergi, og kan gennemføres uafhængigt af del 1 og 3. 

Del 2 består af 3 moduler og kan gennemføres på 6-10 lektioner, alt efter hvordan du 
vælger at benytte materialet. 

Det sidste modul er et evalueringsmodul, som gennemføres i appen Naturlandet 
Lolland-Falster. Eleverne går en kort tur, genopfrisker det lærte, og svarer på en lille 
quiz med 3 spørgsmål. 
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Skolerne ud i naturen 
Udskolingen 

Fag: Fysik og kemi, geografi 
Tema: Klima & miljø 
Undervisningsforløb: Grøn energi - del 2 - solenergi 

Modul I 
Lær om solenergi og solceller (1-2 lektioner) 

● Se videoen fra NOAH om solceller (5 minutter). 

Diskuter de følgende spørgsmål ud fra videoen: 
1. Hvordan producerer solceller strøm? 
2. Det nævnes at vi i teorien kan dække hele Danmarks energiforbrug hvis vi sætter 

solceller op på alle egnede flader. Hvorfor gør vi det ikke? Hvilke fordele og 
ulemper er der ved solceller? 

● Læs mere om solenergi på Faktalink. 
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https://www.youtube.com/watch?v=otkEMd1ha0s
https://faktalink.dk/titelliste/sol


    
   

      

Skolerne ud i naturen 
Udskolingen 

Fag: Fysik og kemi, geografi 
Tema: Klima & miljø 
Undervisningsforløb: Grøn energi - del 2 - solenergi 

Modul II 
Byg og test jeres egen solovn (3-6 lektioner over 2-3 dage) 

● Følg instruktionerne på Astra og byg jeres egen solovn i klassen. 

● Brug gerne noget mad eleverne har lavet i madkundskab til at teste ovnen hvis 
muligt, ellers er en let mulighed at medbringe boller som kan genopvarmes. 
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https://astra.dk/sites/default/files/B%C3%A6redygtig%20fremtid%20-%20Opg.%203.%20Byg%20en%20solovn.pdf


    
   

      

Skolerne ud i naturen 
Udskolingen 

Fag: Fysik og kemi, geografi 
Tema: Klima & miljø 
Undervisningsforløb: Grøn energi - del 2 - solenergi 

Modul III 
Evalueringsmodul 

Dette evalueringsmodul bør kun gennemføres, hvis eleverne har arbejdet med modul I 
og modul II. 

Modulet understøttes af en lokal rute i appen Naturlandet 
Lolland-Falster. Åbn appen og find mappen “Skolerne ud 
i naturen” på forsiden. Tryk på din kommune, skolens 
navn og vælg niveau, herefter vil du se forløbets rute. 

Ruten kan gennemføres på cirka en time inklusiv 
læsning, diskussion og quiz. Eleverne skal gå turen i små 
grupper og svare på quizzen. 

Hen mod slutningen af ruten, dukker der et punkt med en 
rød ugle op på kortet, som indeholder quizzen. Uglen 
kommer kun frem, hvis man er indenfor 150 meter af 
punktet. Punktet med det grønne spørgsmålstegn viser 
vej til uglen. 

Når eleverne åbner punktet med uglen, kan de besvare 
quizzen. De indtaster din email, og således bliver deres 
svar sendt direkte til dig, når de er færdige med 
besvarelsen. 

● Afslutningsvis anbefales det at samle klassen på 
en græsplæne og diskutere svarene. 

Driller teknikken? 

● Sørg for at tænde telefonens GPS, og giv Naturlandet appen tilladelse til at 
tracke GPS ved brug. 

● Hvis telefonen er mere end 5-7 år gammel, og ikke har et opdateret styresystem, 
så kan der være problemer med at åbne appen. 
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Fysik/kemi 
Fælles Mål efter klassetrin 

Efter 9. klassetrin 

Kompetence-
område Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensområder og -mål 

Grøn energi - del 2 
Modul 1 

Undersøgelse Eleven kan designe, 
gennemføre og eva-
luere undersøgelser 
i fysik/kemi. 

Undersøgelser i naturfag Stof og stofkredsløb Partikler, bølger og stråling Energiomsætning Jorden og Universet Produktion og teknologi 

1. Eleven kan formulere 
og undersøge en 
afgrænset problem-
stilling med natur-
fagligt indhold. 

Eleven har viden 
om undersøgelses-
metoders anvend-
elsesmuligheder 
og begrænsninger. 

Eleven kan undersøge 
grundstoffer og enkle 
kemiske forbindelser. 

Eleven har viden om 
stoffers fysiske og 
kemiske egenskaber. 

Eleven kan undersøge 
lyd, lys og farver. 

Eleven har viden 
om bølgetyper, lyd- 
og lysfænomener. 

Eleven kan undersøge 
energiomsætning. 

Eleven har viden om 
energiformer. 

Eleven kan undersøge 
sammenhænge mellem 
kræfter og bevægelser. 

Eleven har viden om 
kræfter og bevægelser. 

Eleven kan undersøge 
fødevareproduktion. 

Eleven har viden 
om næringsstoffer 
og tilsætningsstoffer 
i fødevarer. 

2. Eleven kan indsamle 
og vurdere data 
fra egne og andres 
undersøgelser 
i naturfag. 

Eleven har viden 
om indsamling og 
validering af data. 

Eleven kan undersøge 
enkle reaktioner 
mellem stoffer. 

Eleven har viden om 
kemiske reaktioner 
og stofbevarelse. 

Eleven kan undersøge 
typer af stråling. 

Eleven har viden 
om stråling. 

Eleven kan 
eksperimentere med 
energiomsætning 
hvori elektricitet og 
magnetisme indgår. 

Eleven har viden 
om elektriske og mag-
netiske fænomener. 

Eleven kan forklare 
data fra målinger på 
atmosfæren og vand 
i kredsløb. 

Eleven har viden 
om havstrømme, 
vandets kredsløb 
og atmosfæriske 
fænomener. 

Eleven kan undersøge 
udnyttelse af råstoffer 
og dele af produktions-
metoder. 

Eleven har viden 
om råstoffer og 
produktionsprocesser. 

3. Eleven kan konkludere 
og generalisere på 
baggrund af eget og 
andres praktiske og 
undersøgende arbejde. 

Eleven har viden om 
kriterier for evaluering 
af undersøgelser 
i naturfag. 

Eleven kan analysere 
dele af stofkredsløb. 

Eleven har viden om 
carbons og nitrogens 
kredsløb. 

Eleven kan undersøge 
resultatet af processer 
på atomart niveau. 

Eleven har viden 
om atomkernen og 
elektronsystemet. 

Eleven kan undersøge 
transport og lagring 
af energi i naturgivne 
og menneskeskabte 
processer. 

Eleven har viden om 
energiforsyning. 

Eleven kan designe 
og gennemføre 
undersøgelser om 
Jordens ressourcer. 

Eleven har viden om 
ressourceforbrug, 
deponi og 
genanvendelse. 

Eleven kan designe 
og gennemføre 
undersøgelser ved-
rørende elektronisk 
og digital styring. 

Eleven har viden om 
elektroniske kredsløb, 
simpel programmering 
og transmission af 
data. 

Modellering Eleven kan anvende 
og vurdere model-
ler i fysik/kemi. 

Modellering i naturfag Stof og stofkredsløb Partikler, bølger og stråling Energiomsætning Jorden og Universet Produktion og teknologi 

1. Eleven kan anvende 
modeller til forklaring 
af fænomener og 
problemstillinger 
i naturfag. 

Eleven har viden om 
modellering i naturfag. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
sammenhænge mellem 
atomers elektronstruk-
tur og deres kemiske 
egenskaber, herunder 
med interaktive 
modeller. 

Eleven har viden om 
grundstoffernes 
periodesystem. 

Eleven kan beskrive 
atomers opbygning. 

Eleven har viden om 
enkle atommodeller. 

Eleven kan med enkle 
modeller visualisere 
energiomsætninger. 

Eleven har viden om 
energiomsætninger. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
bevægelser i 
Solsystemet og 
Universets udvikling, 
herunder med 
simuleringer. 

Eleven har viden 
om teorier for opbyg-
ningen af Solsystemet, 
galakser og Universet. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
funktioner og 
sammenhænge på 
tekniske anlæg. 

Eleven har viden om 
forsynings-, rensnings- 
og forbrændingsanlæg. 

2. Eleven kan vælge 
modeller efter formål. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved 
modeller i naturfag. 

Eleven kan med 
repræsentationer 
beskrive kemiske 
reaktioner. 

Eleven har viden om 
kemiske symboler 
og reaktionsskemaer. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
ioniserende stråling. 

Eleven har viden om 
repræsentationer af 
atomkerner og stråling. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
elektriske kredsløb. 

Eleven har viden om 
repræsentationer af 
elektriske kredsløb. 

Eleven kan visualisere 
vands kredsløb og 
Jordens energi-
strømme. 

Eleven har viden om 
Jordens energi-
strømme. 

Eleven kan designe 
modeller for tekno-
logiske processer, 
herunder med it-
baserede programmer. 

Eleven har viden om 
teknologiske processer 
i landbrug og industri. 

3. Eleven kan vurdere 
modellers anvendelig-
hed og begrænsninger. 

Eleven har viden om 
vurderingskriterier for 
modeller i naturfag. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
stofkredsløb i naturen. 

Eleven har viden om 
reaktioner og processer 
i centrale stofkredsløb. 

Eleven kan med 
kernekort beskrive 
ustabile atomkerners 
henfald, herunder med 
interaktive modeller. 

Eleven har viden om 
atomkerneprocesser. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
energiomsætninger. 

Eleven har viden 
om naturgivne og 
menneskeskabte 
energikæder. 

Eleven kan fremstille 
og tolke repræsen-
tationer af processer 
i Jordens systemer. 

Eleven har viden om 
Jordens magnetfelt, 
vejrsystemer og klima. 

Eleven kan designe 
enkle teknologiske 
løsninger på 
udfordringer fra 
hverdag og samfund. 

Eleven har viden om 
metoder til udvikling 
af tekniske løsninger. 

Perspektive-
ring 

Eleven kan per-
spektivere fysik/ 
kemi til omverde-
nen og relatere 
indholdet i faget 
til udvikling af 
naturvidenskabelig 
erkendelse. 

Perspektivering i naturfag Stof og stofkredsløb Partikler, bølger og stråling Energiomsætning Jorden og Universet Produktion og teknologi 

1. Eleven kan beskrive 
naturfaglige problem-
stillinger i den nære 
omverden. 

Eleven har viden om 
aktuelle problem-
stillinger med 
naturfagligt indhold. 

Eleven kan anvende 
stoffer hensigts-
mæssigt i hverdagen. 

Eleven har viden om 
egenskaber ved 
materialer og 
kemikalier. 

Eleven kan beskrive 
anvendelsen af lyd 
og lys i medicinsk 
og teknologisk 
sammenhæng. 

Eleven har viden om 
udbredelse af lyd 
og lys. 

Eleven kan identificere 
energiomsætninger 
i den nære omverden. 

Eleven har viden om 
energikilder og 
energiomsætning 
ved produktion 
og forbrug. ✓ 

Eleven kan beskrive 
sammenhænge mellem 
livsbetingelser og 
Jordens bevægelser, 
atmosfære og 
magnetfelt. 

Eleven har viden om 
Jordens opbygning 
og bevægelser. 

Eleven kan beskrive 
sammenhænge mellem 
teknologisk udvikling 
og samfundsudvikling. 

Eleven har viden om 
centrale teknologiske 
gennembrud. 

2. Eleven kan forklare 
sammenhænge 
mellem naturfag og 
samfundsmæssige 
problemstillinger og 
udviklingsmuligheder. 

Eleven har viden 
om interessemodsæt-
ninger knyttet til 
bæredygtig udvikling. 

Eleven kan beskrive 
fotosyntesens og for-
brændingsprocessers 
betydning for atmos-
færens sammen-
sætning. 

Eleven har viden 
om ændringer 
i atmosfærens 
sammensætning. 

Eleven kan skelne 
mellem naturlig og 
menneskeskabt 
ioniserende stråling. 

Eleven har viden om 
ioniserende strålings 
vekselvirkning med 
organisk og uorganisk 
materiale. 

Eleven kan vurdere 
ændring i energikvalitet 
ved energiomsætninger 
i samfundet. 

Eleven har viden 
om energiressourcer 
og energikvalitet.✓ 

Eleven kan forklare, 
hvordan Jordens 
systemer påvirker 
menneskets levevilkår. 

Eleven har viden 
om klimaændringer 
og vejrfænomener. 

Eleven kan beskrive 
sammenhænge mellem 
råstoffer, processer 
og produkt. 

Eleven har viden om 
teknologi i industri 
og landbrug. 

3. Eleven kan forklare, 
hvordan naturviden-
skabelig viden 
diskuteres og udvikles. 

Eleven har viden om 
processer i udvikling 
af naturvidenskabelig 
erkendelse. 

Eleven kan vurdere 
miljøpåvirkninger af 
klima og økosystemer. 

Eleven har viden om 
samfundets brug og 
udledning af stoffer. 

Eleven kan forklare 
udviklingen og per-
spektiver i udnyttelsen 
af kernekraft, herunder 
med animationer og 
simuleringer. 

Eleven har viden om 
fissionsprocesser. 

Eleven kan diskutere 
udvikling i samfundets 
energiforsyning.✓ 

Eleven har viden om 
udvikling i samfundets 
energibehov. ✓ 

Eleven kan forklare, 
hvordan ny viden har 
ført til ændringer 
i forståelse af Jorden 
og Universet. 

Eleven har viden om 
udvikling i forståelsen 
af Jordens og 
Universets opbygning. 

Eleven kan vurdere 
en teknologis 
bæredygtighed. 

Eleven har viden om 
teknologiers påvirkning 
og effekt på natur-
grundlaget. 

Kommunika-
tion 

Eleven kan kommu-
nikere om natur-
faglige forhold 
med fysik/kemi. 

Formidling Argumentation Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan 
kommunikere om 
naturfag ved brug af 
egnede medier. 

Eleven har viden om 
metoder til at formidle 
naturfaglige forhold. 

Eleven kan formulere 
en påstand og 
argumentere for den 
på et naturfagligt 
grundlag. 

Eleven har viden 
om påstande og 
begrundelser. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt udtrykke 
sig præcist og 
nuanceret ved brug 
af fagord og begreber. 

Eleven har viden 
om ord og begreber 
i naturfag. 

✓ 

Eleven kan målrettet 
læse og skrive tekster 
i naturfag. 

Eleven har viden om 
naturfaglige teksters 
formål og struktur og 
deres objektivitetskrav. 

2. Eleven kan vurdere 
kvaliteten af egen og 
andres kommunikation 
om naturfaglige 
forhold. 

Eleven har viden om 
kildekritisk formidling 
af naturfaglige 
forhold. 

Eleven kan vurdere 
gyldigheden af egne og 
andres naturfaglige 
argumentation. 

Eleven har viden 
om kvalitetskriterier 
for forskellige typer 
af argumenter i natur-
faglig sammenhæng. 3. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds- og vidensmål 

FÆLLES MÅL Fysik/kemi 5 



 

  
 

 

  
 

  

 
 

 

  
 

 
 

 

    
 

   
 

 

 
 

  

  
 

 

  

  
  

 
 

     
 

   
 

 
  

 
  

  
  

 

 

  
 

 
 

  
 

   
 

 

 
 

   
 

   

 

  
 

 
  

   

 

  
  

 
  

 
 

  
 

   
  

 
 

  
 

  
 

  
 

  

 

  

 
 

  
  

 
 

 

  
 

 
  
   

   

  

  
 

 

 
 

 
  

  

 
 

  

  
  

 
   

 
  

  
  

 
 

  
 

  
 

 
 

 

    
 

   
 

 
  

 
 

  
 

 

  
 
 

 

  

  
 

  
 

  
 
 

 
  

  

  
 

 
 

  
  

 
 
 

   
 

    
 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

  

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
   

 

 
 

    

 

 

 

 
  

 

 
 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

     

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     

 
 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

  

Geografi Grøn energi - del 1 
Fælles Mål efter klassetrin 

Modul 1Efter 9. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -mål område Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan 
designe, gennem-
føre og evaluere 
undersøgelser 
i geografi. 

Undersøgelser i naturfag Demografi og erhverv Jordkloden og dens klima  Globalisering Naturgrundlag og levevilkår 

1. Eleven kan formulere og 
undersøge en afgrænset 
problemstilling med 
naturfagligt indhold. 

Eleven har viden om 
undersøgelsesmetoders 
anvendelsesmuligheder 
og begrænsninger. 

Eleven kan praktisk 
og teoretisk undersøge 
befolkninger og byers 
strukturer. 

Eleven har viden om 
demografiske variable 
og bymønstre. 

Eleven kan indsamle 
vejrdata over tid fra lokal
området, herunder med 
digitale redskaber. 

Eleven har viden om vejr 
og vejrfænomener. 

Eleven kan undersøge 
forbrugsvares vej fra 
ressource til butik. 

Eleven har viden om 
produktionskæder. 

Eleven kan praktisk 
og teoretisk undersøge 
karakteristiske landskaber. 

Eleven har viden om jord
bundens og undergrundens 
bestanddele i forhold til 
landskabsdannelse. 

2. Eleven kan indsamle og 
vurdere data fra egne 
og andres undersøgelser 
i naturfag. 

Eleven har viden om 
indsamling og validering 
af data. 

Eleven kan undersøge 
befolknings og erhvervs
udviklings betydning for 
levevilkår. 

Eleven har viden om 
levevilkår og befolknings
og erhvervsudvikling. 

Eleven kan undersøge 
klimaets indflydelse på 
lokale og globale forhold. 

Eleven har viden om 
klimazoner og plantebælter. 

Eleven kan undersøge 
landes ressourceudnyttelse 
og handelsmønstre. 

Eleven har viden om 
transportmønstre 
og fordeling af ressourcer. 

Eleven kan undersøge 
naturgrundlagets betydning 
for menneskers levevilkår. 

Eleven har viden om 
muligheder for udnyttelse 
af naturgrundlaget. 

3. Eleven kan konkludere og 
generalisere på baggrund 
af eget og andres praktiske 
og undersøgende arbejde. 

Eleven har viden om 
kriterier for evaluering 
af undersøgelser i 
naturfag. 

Eleven kan analysere befolk
nings og erhvervsforhold 
på forskellige geografiske 
niveauer. 

Eleven har viden om 
geografisk regionalisering 
og beliggenhed af lokalom
råder, lande og verdensdele. 

Eleven kan analysere 
naturlige globale kredsløbs 
betydning for erhvervs
forhold og levevilkår. 

Eleven har viden om 
sammenhænge mellem 
vejrsystemer, havstrømme 
og klimainddelinger. 

Eleven kan undersøge 
miljømæssige konsekvenser 
af ressourceudnyttelse og 
handelsmønstre. 

Eleven har viden om 
metoder til og konsekvenser 
af ressourceudnyttelse. 

Eleven kan undersøge 
naturgrundlagets betydning 
for produktionsforhold. 

Eleven har viden om 
sammenhæng mellem 
naturgrundlag og 
produktion. 

Modellering Eleven kan 
anvende og 
vurdere modeller 
i geografi. 

Modellering i naturfag Demografi og erhverv Jordkloden og dens klima Globalisering Naturgrundlag og levevilkår 

1. Eleven kan anvende 
modeller til forklaring 
af fænomener og problem
stillinger i naturfag. 

Eleven har viden om 
modellering i naturfag. 

Eleven kan med modeller 
forklare befolknings
udvikling, herunder med 
digitale simuleringer. 

Eleven har viden om 
befolkningsligningen og 
befolkningspyramider. 

Eleven kan med temakort 
og digitale animationer 
beskrive pladetektonik. 

Eleven har viden om 
tektoniske plader og deres 
bevægelser. 

Eleven kan med modeller 
beskrive produktions– og 
forbrugsfordeling, herunder 
med digitale kort. 

Eleven har viden om 
modeller, der beskriver 
global arbejdsdeling. 

Eleven kan med modeller 
beskrive dannelse af 
karakteristiske danske 
landskabstyper, herunder 
med digitale animationer. 

Eleven har viden om 
dannelsen af danske 
landskabstyper. 

2. Eleven kan vælge modeller 
efter formål. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved modeller 
i naturfag. 

Eleven kan forklare 
sammenhænge mellem 
befolkningssammensætning, 
erhvervsstruktur og natur
grundlag. 

Eleven har viden om 
modeller til illustration 
af sammenhænge mellem 
befolkning og erhverv. 

Eleven kan med modeller 
forklare pladetektonikkens 
indflydelse på levevilkår. 

Eleven har viden om natur
katastrofer og påvirkning 
fra pladetektonisk aktivitet. 

Eleven kan med repræsen
tationer forklare fordeling 
og udvikling af fattige og 
rige lande. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved fattige 
og rige lande. 

Eleven kan med modeller 
for landskabs og råstof
dannelse forklare areal
anvendelse, herunder med 
digitale redskaber. 

Eleven har viden om 
danske råstoffers dannelse, 
lokalisering og udvinding. 

3. Eleven kan vurdere 
modellers anvendelighed 
og begrænsninger. 

Eleven har viden om 
vurderingskriterier for 
modeller i naturfag. 

Eleven kan vurdere 
befolkningsmodellers 
anvendelighed til analyse 
af samfundsudvikling. 

Eleven har viden 
om den demografiske 
transitionsmodel. 

Eleven kan med 
simuleringer forklare 
hovedargumenter for 
pladetektonikteorien. 

Eleven har viden om 
Jordens opbygning og den 
geologiske udvikling. 

Eleven kan med modeller 
vurdere udviklingsbistands 
betydning for modtager
og giverland. 

Eleven har viden om 
bistandsformer og 
bistandsorganisationer. 

Eleven kan med modeller 
vurdere betydningen for 
bæredygtig udvikling 
af ændringer i levevilkår 
og naturudnyttelse. 

Eleven har viden om 
begrebet bæredygtighed.✓ 

Perspektive-
ring 

Eleven kan 
perspektivere 
geografi til omver-
denen og relatere 
indholdet i faget 
til udvikling af 
naturvidenskabe-
lig erkendelse. 

Perspektivering i naturfag Demografi og erhverv Jordkloden og dens klima Globalisering Naturgrundlag og levevilkår 

1. Eleven kan beskrive natur
faglige problemstillinger 
i den nære omverden. 

Eleven har viden om 
aktuelle problemstillinger 
med naturfagligt indhold. 

Eleven kan sammenligne 
befolknings og erhvervs
udvikling i forskellige lande. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved befolk
ningsfordeling og erhvervs
strukturer i fattige og rige 
lande. 

Eleven kan ud fra lokale for
hold forklare problematikker 
knyttet til det geologiske 
kredsløb og råstofudvinding. 

Eleven har viden om 
dannelse, fordeling og 
udvinding af råstoffer. 

Eleven kan forklare lokale 
levevilkårs afhængighed 
af globalisering. 

Eleven har viden om 
multinationale selskaber og 
teknologisk udvikling som 
drivkraft for globalisering. 

Eleven kan beskrive 
interessemodsætninger 
ved udnyttelse af natur
grundlaget. 

Eleven har viden om inter
esser knyttet til energi
og råstofudvinding og 
bæredygtig naturudnyttelse. 

2. Eleven kan forklare 
sammenhænge mellem 
naturfag og samfunds
mæssige problemstillinger 
og udviklingsmuligheder. 

Eleven har viden om inter
essemodsætninger knyttet 
bæredygtig udvikling. 

Eleven kan analysere 
befolknings og erhvervs
forholds påvirkning af lokal 
og global udvikling. 

Eleven har viden om udvik
ling i alderssammensætning 
og by og landområder. 

Eleven kan analysere 
menneskets påvirkning af 
vands og kulstofs kredsløb. 

Eleven har viden om 
problematikker knyttet til 
vands og kulstofs kredsløb. 

Eleven kan forklare årsager 
til nationale og globale 
konflikter om kulturfor
skelle, grænsedragninger 
og ressourcer. 

Eleven har viden om landes 
interesser, involvering i 
konflikter og konfliktløsning. 

Eleven kan forklare aktuelle 
konsekvenser af natur
grundlagets udnyttelse. 

Eleven har viden om 
samfundsmæssige og 
miljømæssige konsekvenser 
af udnyttelse af natur
grundlaget. 

3. Eleven kan forklare, hvordan 
naturvidenskabelig viden 
diskuteres og udvikles. 

Eleven har viden om 
processer i udvikling 
af naturvidenskabelig 
erkendelse. 

Eleven kan analysere 
befolknings og erhvervs
udviklings betydning for 
bæredygtig udvikling. 

Eleven har viden om 
kriterier for bæredygtig 
befolknings og erhvervs
udvikling. 

Eleven kan beskrive 
løsningsforslag i forhold til 
klimaændringer og global 
opvarmning. ✓

Eleven har viden om 
aktuelle klimaproblematik
ker, klimateorier og klima
modeller. 

Eleven kan diskutere hand
lemuligheder for udvikling 
af et bæredygtigt samfund.✓

Eleven har viden om 
kriterier for økologisk, 
økonomisk og kulturel 
bæredygtighed. 

Eleven kan vurdere 
interessemodsætninger 
og løsningsmuligheder 
ved udnyttelse af natur
grundlaget. 

Eleven har viden om 
interesser og natursyn 
knyttet til naturudnyttelse 
og miljøbeskyttelse. 

Kommunika-
tion 

Eleven kan 
kommunikere 
om naturfaglige 
forhold med 
geografi. 

Formidling Argumentation Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan kommunikere 
om naturfag ved brug 
af egnede medier. 

Eleven har viden om 
metoder til at formidle 
naturfaglige forhold. 

Eleven kan formulere en 
påstand og argumentere 
for den på et naturfagligt 
grundlag. 

Eleven har viden om 
påstande og begrundelser. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt udtrykke sig 
præcist og nuanceret ved 
brug af fagord og begreber. 

Eleven har viden om ord 
og begreber i naturfag. 

✓ 

Eleven kan målrettet læse 
og skrive tekster i naturfag. 

Eleven har viden om 
naturfaglige teksters 
formål og struktur og 
deres objektivitetskrav. 

2. Eleven kan vurdere 
kvaliteten af egen og 
andres kommunikation 
om naturfaglige forhold. 

Eleven har viden om 
kildekritisk formidling 
af naturfaglige forhold. 

Eleven kan vurdere 
gyldigheden af egne og 
andres naturfaglige 
argumentation. 

Eleven har viden om 
kvalitetskriterier for for
skellige typer af argumenter 
i naturfaglig sammenhæng. 

3. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 
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Fysik/kemi 
Fælles Mål efter klassetrin 

Efter 9. klassetrin 

Kompetence-
område Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensområder og -mål 

Grøn energi - del 2 
Modul 1 

Undersøgelse Eleven kan designe, 
gennemføre og eva-
luere undersøgelser 
i fysik/kemi. 

Undersøgelser i naturfag Stof og stofkredsløb Partikler, bølger og stråling Energiomsætning Jorden og Universet Produktion og teknologi 

1. Eleven kan formulere 
og undersøge en 
afgrænset problem-
stilling med natur-
fagligt indhold. 

Eleven har viden 
om undersøgelses-
metoders anvend-
elsesmuligheder 
og begrænsninger. 

Eleven kan undersøge 
grundstoffer og enkle 
kemiske forbindelser. 

Eleven har viden om 
stoffers fysiske og 
kemiske egenskaber. 

Eleven kan undersøge 
lyd, lys og farver. 

Eleven har viden 
om bølgetyper, lyd- 
og lysfænomener. 

Eleven kan undersøge 

✓energiomsætning.
Eleven har viden om 
energiformer.✓ 

Eleven kan undersøge 
sammenhænge mellem 
kræfter og bevægelser. 

Eleven har viden om 
kræfter og bevægelser. 

Eleven kan undersøge 
fødevareproduktion. 

Eleven har viden 
om næringsstoffer 
og tilsætningsstoffer 
i fødevarer. 

2. Eleven kan indsamle 
og vurdere data 
fra egne og andres 
undersøgelser 
i naturfag. ✓

Eleven har viden 
om indsamling og 
validering af data. 

Eleven kan undersøge 
enkle reaktioner 
mellem stoffer. 

Eleven har viden om 
kemiske reaktioner 
og stofbevarelse. 

Eleven kan undersøge 
typer af stråling. 

Eleven har viden 
om stråling. 

Eleven kan 
eksperimentere med 
energiomsætning 
hvori elektricitet og 
magnetisme indgår. 

Eleven har viden 
om elektriske og mag-
netiske fænomener. 

Eleven kan forklare 
data fra målinger på 
atmosfæren og vand 
i kredsløb. 

Eleven har viden 
om havstrømme, 
vandets kredsløb 
og atmosfæriske 
fænomener. 

Eleven kan undersøge 
udnyttelse af råstoffer 
og dele af produktions-
metoder. 

Eleven har viden 
om råstoffer og 
produktionsprocesser. 

3. Eleven kan konkludere 
og generalisere på 
baggrund af eget og 
andres praktiske og 
undersøgende arbejde. 

Eleven har viden om 
kriterier for evaluering 
af undersøgelser 
i naturfag. 

Eleven kan analysere 
dele af stofkredsløb. 

Eleven har viden om 
carbons og nitrogens 
kredsløb. 

Eleven kan undersøge 
resultatet af processer 
på atomart niveau. 

Eleven har viden 
om atomkernen og 
elektronsystemet. 

Eleven kan undersøge 
transport og lagring 
af energi i naturgivne 
og menneskeskabte 
processer. 

Eleven har viden om 
energiforsyning. 

Eleven kan designe 
og gennemføre 
undersøgelser om 
Jordens ressourcer. 

Eleven har viden om 
ressourceforbrug, 
deponi og 
genanvendelse. 

Eleven kan designe 
og gennemføre 
undersøgelser ved-
rørende elektronisk 
og digital styring. 

Eleven har viden om 
elektroniske kredsløb, 
simpel programmering 
og transmission af 
data. 

Modellering Eleven kan anvende 
og vurdere model-
ler i fysik/kemi. 

Modellering i naturfag Stof og stofkredsløb Partikler, bølger og stråling Energiomsætning Jorden og Universet Produktion og teknologi 

1. Eleven kan anvende 
modeller til forklaring 
af fænomener og 
problemstillinger 
i naturfag. 

Eleven har viden om 
modellering i naturfag. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
sammenhænge mellem 
atomers elektronstruk-
tur og deres kemiske 
egenskaber, herunder 
med interaktive 
modeller. 

Eleven har viden om 
grundstoffernes 
periodesystem. 

Eleven kan beskrive 
atomers opbygning. 

Eleven har viden om 
enkle atommodeller. 

Eleven kan med enkle 
modeller visualisere 
energiomsætninger. 

Eleven har viden om 
energiomsætninger. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
bevægelser i 
Solsystemet og 
Universets udvikling, 
herunder med 
simuleringer. 

Eleven har viden 
om teorier for opbyg-
ningen af Solsystemet, 
galakser og Universet. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
funktioner og 
sammenhænge på 
tekniske anlæg. 

Eleven har viden om 
forsynings-, rensnings- 
og forbrændingsanlæg. 

2. Eleven kan vælge 
modeller efter formål. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved 
modeller i naturfag. 

Eleven kan med 
repræsentationer 
beskrive kemiske 
reaktioner. 

Eleven har viden om 
kemiske symboler 
og reaktionsskemaer. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
ioniserende stråling. 

Eleven har viden om 
repræsentationer af 
atomkerner og stråling. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
elektriske kredsløb. 

Eleven har viden om 
repræsentationer af 
elektriske kredsløb. 

Eleven kan visualisere 
vands kredsløb og 
Jordens energi-
strømme. 

Eleven har viden om 
Jordens energi-
strømme. 

Eleven kan designe 
modeller for tekno-
logiske processer, 
herunder med it-
baserede programmer. 

Eleven har viden om 
teknologiske processer 
i landbrug og industri. 

3. Eleven kan vurdere 

✓modellers anvendelig-
hed og begrænsninger.

Eleven har viden om 
vurderingskriterier for 
modeller i naturfag. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
stofkredsløb i naturen. 

Eleven har viden om 
reaktioner og processer 
i centrale stofkredsløb. 

Eleven kan med 
kernekort beskrive 
ustabile atomkerners 
henfald, herunder med 
interaktive modeller. 

Eleven har viden om 
atomkerneprocesser. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
energiomsætninger. 

Eleven har viden 
om naturgivne og 
menneskeskabte 
energikæder. 

Eleven kan fremstille 
og tolke repræsen-
tationer af processer 
i Jordens systemer. 

Eleven har viden om 
Jordens magnetfelt, 
vejrsystemer og klima. 

Eleven kan designe 
enkle teknologiske 
løsninger på 
udfordringer fra 
hverdag og samfund. 

Eleven har viden om 
metoder til udvikling 
af tekniske løsninger. 

Perspektive-
ring 

Eleven kan per-
spektivere fysik/ 
kemi til omverde-
nen og relatere 
indholdet i faget 
til udvikling af 
naturvidenskabelig 
erkendelse. 

Perspektivering i naturfag Stof og stofkredsløb Partikler, bølger og stråling Energiomsætning Jorden og Universet Produktion og teknologi 

1. Eleven kan beskrive 
naturfaglige problem-
stillinger i den nære 
omverden. 

Eleven har viden om 
aktuelle problem-
stillinger med 
naturfagligt indhold. 

Eleven kan anvende 
stoffer hensigts-
mæssigt i hverdagen. 

Eleven har viden om 
egenskaber ved 
materialer og 
kemikalier. 

Eleven kan beskrive 
anvendelsen af lyd 
og lys i medicinsk 
og teknologisk 
sammenhæng. 

Eleven har viden om 
udbredelse af lyd 
og lys. 

Eleven kan identificere 
energiomsætninger 
i den nære omverden. 

Eleven har viden om 
energikilder og 
energiomsætning 
ved produktion 
og forbrug. 

Eleven kan beskrive 
sammenhænge mellem 
livsbetingelser og 
Jordens bevægelser, 
atmosfære og 
magnetfelt. 

Eleven har viden om 
Jordens opbygning 
og bevægelser. 

Eleven kan beskrive 
sammenhænge mellem 
teknologisk udvikling 
og samfundsudvikling. 

Eleven har viden om 
centrale teknologiske 
gennembrud. 

2. Eleven kan forklare 
sammenhænge 
mellem naturfag og 
samfundsmæssige 
problemstillinger og 
udviklingsmuligheder. 

Eleven har viden 
om interessemodsæt-
ninger knyttet til 
bæredygtig udvikling. 

Eleven kan beskrive 
fotosyntesens og for-
brændingsprocessers 
betydning for atmos-
færens sammen-
sætning. 

Eleven har viden 
om ændringer 
i atmosfærens 
sammensætning. 

Eleven kan skelne 
mellem naturlig og 
menneskeskabt 
ioniserende stråling. 

Eleven har viden om 
ioniserende strålings 
vekselvirkning med 
organisk og uorganisk 
materiale. 

Eleven kan vurdere 
ændring i energikvalitet 
ved energiomsætninger 
i samfundet. 

Eleven har viden 
om energiressourcer 
og energikvalitet. 

Eleven kan forklare, 
hvordan Jordens 
systemer påvirker 
menneskets levevilkår.✓ 

Eleven har viden 
om klimaændringer 
og vejrfænomener. 

Eleven kan beskrive 
sammenhænge mellem 
råstoffer, processer 
og produkt. 

Eleven har viden om 
teknologi i industri 
og landbrug. 

3. Eleven kan forklare, 
hvordan naturviden-
skabelig viden 
diskuteres og udvikles. 

Eleven har viden om 
processer i udvikling 
af naturvidenskabelig 
erkendelse. 

Eleven kan vurdere 
miljøpåvirkninger af 
klima og økosystemer. 

Eleven har viden om 
samfundets brug og 
udledning af stoffer. 

Eleven kan forklare 
udviklingen og per-
spektiver i udnyttelsen 
af kernekraft, herunder 
med animationer og 
simuleringer. 

Eleven har viden om 
fissionsprocesser. 

Eleven kan diskutere 
udvikling i samfundets 
energiforsyning. 

Eleven har viden om 
udvikling i samfundets 
energibehov. 

Eleven kan forklare, 
hvordan ny viden har 
ført til ændringer 
i forståelse af Jorden 
og Universet. 

Eleven har viden om 
udvikling i forståelsen 
af Jordens og 
Universets opbygning. 

Eleven kan vurdere 
en teknologis 
bæredygtighed. 

Eleven har viden om 
teknologiers påvirkning 
og effekt på natur-
grundlaget. 

Kommunika-
tion 

Eleven kan kommu-
nikere om natur-
faglige forhold 
med fysik/kemi. 

Formidling Argumentation Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan 
kommunikere om 
naturfag ved brug af 
egnede medier. 

Eleven har viden om 
metoder til at formidle 
naturfaglige forhold. 

Eleven kan formulere 
en påstand og 
argumentere for den 
på et naturfagligt 
grundlag. 

Eleven har viden 
om påstande og 
begrundelser. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt udtrykke 
sig præcist og 
nuanceret ved brug 
af fagord og begreber. 

Eleven har viden 
om ord og begreber 
i naturfag. 

✓ 

Eleven kan målrettet 
læse og skrive tekster 
i naturfag. 

Eleven har viden om 
naturfaglige teksters 
formål og struktur og 
deres objektivitetskrav. 

2. Eleven kan vurdere 
kvaliteten af egen og 
andres kommunikation 
om naturfaglige 
forhold. 

Eleven har viden om 
kildekritisk formidling 
af naturfaglige 
forhold. 

Eleven kan vurdere 
gyldigheden af egne og 
andres naturfaglige 
argumentation. 

Eleven har viden 
om kvalitetskriterier 
for forskellige typer 
af argumenter i natur-
faglig sammenhæng. 3. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds- og vidensmål 
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Geografi Grøn energi - del 2 
Fælles Mål efter klassetrin 

Modul 1Efter 9. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -mål område Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan 
designe, gennem-
føre og evaluere 
undersøgelser 
i geografi. 

Undersøgelser i naturfag Demografi og erhverv Jordkloden og dens klima  Globalisering Naturgrundlag og levevilkår 

1. Eleven kan formulere og 
undersøge en afgrænset 
problemstilling med 
naturfagligt indhold. 

Eleven har viden om 
undersøgelsesmetoders 
anvendelsesmuligheder 
og begrænsninger. 

Eleven kan praktisk 
og teoretisk undersøge 
befolkninger og byers 
strukturer. 

Eleven har viden om 
demografiske variable 
og bymønstre. 

Eleven kan indsamle 
vejrdata over tid fra lokal
området, herunder med 
digitale redskaber. 

Eleven har viden om vejr 
og vejrfænomener. 

Eleven kan undersøge 
forbrugsvares vej fra 
ressource til butik. 

Eleven har viden om 
produktionskæder. 

Eleven kan praktisk 
og teoretisk undersøge 
karakteristiske landskaber. 

Eleven har viden om jord
bundens og undergrundens 
bestanddele i forhold til 
landskabsdannelse. 

2. Eleven kan indsamle og 
vurdere data fra egne 
og andres undersøgelser 
i naturfag. 

Eleven har viden om 
indsamling og validering 
af data. 

Eleven kan undersøge 
befolknings og erhvervs
udviklings betydning for 
levevilkår. 

Eleven har viden om 
levevilkår og befolknings
og erhvervsudvikling. 

Eleven kan undersøge 
klimaets indflydelse på 
lokale og globale forhold. 

Eleven har viden om 
klimazoner og plantebælter. 

Eleven kan undersøge 
landes ressourceudnyttelse 
og handelsmønstre. 

Eleven har viden om 
transportmønstre 
og fordeling af ressourcer. 

Eleven kan undersøge 
naturgrundlagets betydning 
for menneskers levevilkår. 

Eleven har viden om 
muligheder for udnyttelse 
af naturgrundlaget. 

3. Eleven kan konkludere og 
generalisere på baggrund 
af eget og andres praktiske 
og undersøgende arbejde. 

Eleven har viden om 
kriterier for evaluering 
af undersøgelser i 
naturfag. 

Eleven kan analysere befolk
nings og erhvervsforhold 
på forskellige geografiske 
niveauer. 

Eleven har viden om 
geografisk regionalisering 
og beliggenhed af lokalom
råder, lande og verdensdele. 

Eleven kan analysere 
naturlige globale kredsløbs 
betydning for erhvervs
forhold og levevilkår. 

Eleven har viden om 
sammenhænge mellem 
vejrsystemer, havstrømme 
og klimainddelinger. 

Eleven kan undersøge 
miljømæssige konsekvenser 
af ressourceudnyttelse og 
handelsmønstre. 

Eleven har viden om 
metoder til og konsekvenser 
af ressourceudnyttelse. 

Eleven kan undersøge 
naturgrundlagets betydning 
for produktionsforhold. 

Eleven har viden om 
sammenhæng mellem 
naturgrundlag og 
produktion. 

Modellering Eleven kan 
anvende og 
vurdere modeller 
i geografi. 

Modellering i naturfag Demografi og erhverv Jordkloden og dens klima Globalisering Naturgrundlag og levevilkår 

1. Eleven kan anvende 
modeller til forklaring 
af fænomener og problem
stillinger i naturfag. 

Eleven har viden om 
modellering i naturfag. 

Eleven kan med modeller 
forklare befolknings
udvikling, herunder med 
digitale simuleringer. 

Eleven har viden om 
befolkningsligningen og 
befolkningspyramider. 

Eleven kan med temakort 
og digitale animationer 
beskrive pladetektonik. 

Eleven har viden om 
tektoniske plader og deres 
bevægelser. 

Eleven kan med modeller 
beskrive produktions– og 
forbrugsfordeling, herunder 
med digitale kort. 

Eleven har viden om 
modeller, der beskriver 
global arbejdsdeling. 

Eleven kan med modeller 
beskrive dannelse af 
karakteristiske danske 
landskabstyper, herunder 
med digitale animationer. 

Eleven har viden om 
dannelsen af danske 
landskabstyper. 

2. Eleven kan vælge modeller 
efter formål. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved modeller 
i naturfag. 

Eleven kan forklare 
sammenhænge mellem 
befolkningssammensætning, 
erhvervsstruktur og natur
grundlag. 

Eleven har viden om 
modeller til illustration 
af sammenhænge mellem 
befolkning og erhverv. 

Eleven kan med modeller 
forklare pladetektonikkens 
indflydelse på levevilkår. 

Eleven har viden om natur
katastrofer og påvirkning 
fra pladetektonisk aktivitet. 

Eleven kan med repræsen
tationer forklare fordeling 
og udvikling af fattige og 
rige lande. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved fattige 
og rige lande. 

Eleven kan med modeller 
for landskabs og råstof
dannelse forklare areal
anvendelse, herunder med 
digitale redskaber. 

Eleven har viden om 
danske råstoffers dannelse, 
lokalisering og udvinding. 

3. Eleven kan vurdere 
modellers anvendelighed 
og begrænsninger. 

Eleven har viden om 
vurderingskriterier for 
modeller i naturfag. 

Eleven kan vurdere 
befolkningsmodellers 
anvendelighed til analyse 
af samfundsudvikling. 

Eleven har viden 
om den demografiske 
transitionsmodel. 

Eleven kan med 
simuleringer forklare 
hovedargumenter for 
pladetektonikteorien. 

Eleven har viden om 
Jordens opbygning og den 
geologiske udvikling. 

Eleven kan med modeller 
vurdere udviklingsbistands 
betydning for modtager
og giverland. 

Eleven har viden om 
bistandsformer og 
bistandsorganisationer. 

Eleven kan med modeller 
vurdere betydningen for 
bæredygtig udvikling 
af ændringer i levevilkår 
og naturudnyttelse. 

Eleven har viden om 
begrebet bæredygtighed.✓ 

Perspektive-
ring 

Eleven kan 
perspektivere 
geografi til omver-
denen og relatere 
indholdet i faget 
til udvikling af 
naturvidenskabe-
lig erkendelse. 

Perspektivering i naturfag Demografi og erhverv Jordkloden og dens klima Globalisering Naturgrundlag og levevilkår 

1. Eleven kan beskrive natur
faglige problemstillinger 
i den nære omverden. 

Eleven har viden om 
aktuelle problemstillinger 
med naturfagligt indhold. 

Eleven kan sammenligne 
befolknings og erhvervs
udvikling i forskellige lande. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved befolk
ningsfordeling og erhvervs
strukturer i fattige og rige 
lande. 

Eleven kan ud fra lokale for
hold forklare problematikker 
knyttet til det geologiske 
kredsløb og råstofudvinding. 

Eleven har viden om 
dannelse, fordeling og 
udvinding af råstoffer. 

Eleven kan forklare lokale 
levevilkårs afhængighed 
af globalisering. 

Eleven har viden om 
multinationale selskaber og 
teknologisk udvikling som 
drivkraft for globalisering. 

Eleven kan beskrive 
interessemodsætninger 
ved udnyttelse af natur
grundlaget. 

Eleven har viden om inter
esser knyttet til energi
og råstofudvinding og 
bæredygtig naturudnyttelse. 

2. Eleven kan forklare 
sammenhænge mellem 
naturfag og samfunds
mæssige problemstillinger 
og udviklingsmuligheder. 

Eleven har viden om inter
essemodsætninger knyttet 
bæredygtig udvikling. 

Eleven kan analysere 
befolknings og erhvervs
forholds påvirkning af lokal 
og global udvikling. 

Eleven har viden om udvik
ling i alderssammensætning 
og by og landområder. 

Eleven kan analysere 
menneskets påvirkning af 
vands og kulstofs kredsløb. 

Eleven har viden om 
problematikker knyttet til 
vands og kulstofs kredsløb. 

Eleven kan forklare årsager 
til nationale og globale 
konflikter om kulturfor
skelle, grænsedragninger 
og ressourcer. 

Eleven har viden om landes 
interesser, involvering i 
konflikter og konfliktløsning. 

Eleven kan forklare aktuelle 
konsekvenser af natur
grundlagets udnyttelse. 

Eleven har viden om 
samfundsmæssige og 
miljømæssige konsekvenser 
af udnyttelse af natur
grundlaget. 

3. Eleven kan forklare, hvordan 
naturvidenskabelig viden 
diskuteres og udvikles. 

Eleven har viden om 
processer i udvikling 
af naturvidenskabelig 
erkendelse. 

Eleven kan analysere 
befolknings og erhvervs
udviklings betydning for 
bæredygtig udvikling. 

Eleven har viden om 
kriterier for bæredygtig 
befolknings og erhvervs
udvikling. 

Eleven kan beskrive 
løsningsforslag i forhold til 
klimaændringer og global 
opvarmning. ✓

Eleven har viden om 
aktuelle klimaproblematik
ker, klimateorier og klima
modeller. 

Eleven kan diskutere hand
lemuligheder for udvikling 
af et bæredygtigt samfund.✓

Eleven har viden om 
kriterier for økologisk, 
økonomisk og kulturel 
bæredygtighed. 

Eleven kan vurdere 
interessemodsætninger 
og løsningsmuligheder 
ved udnyttelse af natur
grundlaget. 

Eleven har viden om 
interesser og natursyn 
knyttet til naturudnyttelse 
og miljøbeskyttelse. 

Kommunika-
tion 

Eleven kan 
kommunikere 
om naturfaglige 
forhold med 
geografi. 

Formidling Argumentation Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan kommunikere 
om naturfag ved brug 
af egnede medier. 

Eleven har viden om 
metoder til at formidle 
naturfaglige forhold. 

Eleven kan formulere en 
påstand og argumentere 
for den på et naturfagligt 
grundlag. 

Eleven har viden om 
påstande og begrundelser. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt udtrykke sig 
præcist og nuanceret ved 
brug af fagord og begreber. 

Eleven har viden om ord 
og begreber i naturfag. 

✓ 

Eleven kan målrettet læse 
og skrive tekster i naturfag. 

Eleven har viden om 
naturfaglige teksters 
formål og struktur og 
deres objektivitetskrav. 

2. Eleven kan vurdere 
kvaliteten af egen og 
andres kommunikation 
om naturfaglige forhold. 

Eleven har viden om 
kildekritisk formidling 
af naturfaglige forhold. 

Eleven kan vurdere 
gyldigheden af egne og 
andres naturfaglige 
argumentation. 

Eleven har viden om 
kvalitetskriterier for for
skellige typer af argumenter 
i naturfaglig sammenhæng. 

3. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 
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Fysik/kemi 
Fælles Mål efter klassetrin 

Efter 9. klassetrin 

Kompetence-
område Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensområder og -mål 

Grøn energi - del 1 
Modul 3 

Undersøgelse Eleven kan designe, 
gennemføre og eva-
luere undersøgelser 
i fysik/kemi. 

Undersøgelser i naturfag Stof og stofkredsløb Partikler, bølger og stråling Energiomsætning Jorden og Universet Produktion og teknologi 

1. Eleven kan formulere 
og undersøge en 
afgrænset problem-
stilling med natur-
fagligt indhold. 

Eleven har viden 
om undersøgelses-
metoders anvend-
elsesmuligheder 
og begrænsninger. 

Eleven kan undersøge 
grundstoffer og enkle 
kemiske forbindelser. 

Eleven har viden om 
stoffers fysiske og 
kemiske egenskaber. 

Eleven kan undersøge 
lyd, lys og farver. 

Eleven har viden 
om bølgetyper, lyd- 
og lysfænomener. 

Eleven kan undersøge 
energiomsætning. 

Eleven har viden om 
energiformer. 

Eleven kan undersøge 
sammenhænge mellem 
kræfter og bevægelser. 

Eleven har viden om 
kræfter og bevægelser. 

Eleven kan undersøge 
fødevareproduktion. 

Eleven har viden 
om næringsstoffer 
og tilsætningsstoffer 
i fødevarer. 

2. Eleven kan indsamle 
og vurdere data 
fra egne og andres 
undersøgelser 
i naturfag. 

Eleven har viden 
om indsamling og 
validering af data. 

Eleven kan undersøge 
enkle reaktioner 
mellem stoffer. 

Eleven har viden om 
kemiske reaktioner 
og stofbevarelse. 

Eleven kan undersøge 
typer af stråling. 

Eleven har viden 
om stråling. 

Eleven kan 
eksperimentere med 
energiomsætning 
hvori elektricitet og 
magnetisme indgår. 

Eleven har viden 
om elektriske og mag-
netiske fænomener. 

Eleven kan forklare 
data fra målinger på 
atmosfæren og vand 
i kredsløb. 

Eleven har viden 
om havstrømme, 
vandets kredsløb 
og atmosfæriske 
fænomener. 

Eleven kan undersøge 
udnyttelse af råstoffer 
og dele af produktions-
metoder. 

Eleven har viden 
om råstoffer og 
produktionsprocesser. 

3. Eleven kan konkludere 
og generalisere på 
baggrund af eget og 
andres praktiske og 
undersøgende arbejde. 

Eleven har viden om 
kriterier for evaluering 
af undersøgelser 
i naturfag. 

Eleven kan analysere 
dele af stofkredsløb. 

Eleven har viden om 
carbons og nitrogens 
kredsløb. 

Eleven kan undersøge 
resultatet af processer 
på atomart niveau. 

Eleven har viden 
om atomkernen og 
elektronsystemet. 

Eleven kan undersøge 
transport og lagring 
af energi i naturgivne 
og menneskeskabte 
processer. 

Eleven har viden om 
energiforsyning. 

Eleven kan designe 
og gennemføre 
undersøgelser om 
Jordens ressourcer. 

Eleven har viden om 
ressourceforbrug, 
deponi og 
genanvendelse. 

Eleven kan designe 
og gennemføre 
undersøgelser ved-
rørende elektronisk 
og digital styring. 

Eleven har viden om 
elektroniske kredsløb, 
simpel programmering 
og transmission af 
data. 

Modellering Eleven kan anvende 
og vurdere model-
ler i fysik/kemi. 

Modellering i naturfag Stof og stofkredsløb Partikler, bølger og stråling Energiomsætning Jorden og Universet Produktion og teknologi 

1. Eleven kan anvende 
modeller til forklaring 
af fænomener og 
problemstillinger 
i naturfag. 

Eleven har viden om 
modellering i naturfag. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
sammenhænge mellem 
atomers elektronstruk-
tur og deres kemiske 
egenskaber, herunder 
med interaktive 
modeller. 

Eleven har viden om 
grundstoffernes 
periodesystem. 

Eleven kan beskrive 
atomers opbygning. 

Eleven har viden om 
enkle atommodeller. 

Eleven kan med enkle 
modeller visualisere 
energiomsætninger. 

Eleven har viden om 
energiomsætninger. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
bevægelser i 
Solsystemet og 
Universets udvikling, 
herunder med 
simuleringer. 

Eleven har viden 
om teorier for opbyg-
ningen af Solsystemet, 
galakser og Universet. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
funktioner og 
sammenhænge på 
tekniske anlæg. 

Eleven har viden om 
forsynings-, rensnings- 
og forbrændingsanlæg. 

2. Eleven kan vælge 
modeller efter formål. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved 
modeller i naturfag. 

Eleven kan med 
repræsentationer 
beskrive kemiske 
reaktioner. 

Eleven har viden om 
kemiske symboler 
og reaktionsskemaer. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
ioniserende stråling. 

Eleven har viden om 
repræsentationer af 
atomkerner og stråling. 

Eleven kan med 
modeller beskrive 
elektriske kredsløb. 

Eleven har viden om 
repræsentationer af 
elektriske kredsløb. 

Eleven kan visualisere 
vands kredsløb og 
Jordens energi-
strømme. 

Eleven har viden om 
Jordens energi-
strømme. 

Eleven kan designe 
modeller for tekno-
logiske processer, 
herunder med it-
baserede programmer. 

Eleven har viden om 
teknologiske processer 
i landbrug og industri. 

3. Eleven kan vurdere 
modellers anvendelig-
hed og begrænsninger. 

Eleven har viden om 
vurderingskriterier for 
modeller i naturfag. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
stofkredsløb i naturen. 

Eleven har viden om 
reaktioner og processer 
i centrale stofkredsløb. 

Eleven kan med 
kernekort beskrive 
ustabile atomkerners 
henfald, herunder med 
interaktive modeller. 

Eleven har viden om 
atomkerneprocesser. 

Eleven kan med 
modeller forklare 
energiomsætninger. 

Eleven har viden 
om naturgivne og 
menneskeskabte 
energikæder. 

Eleven kan fremstille 
og tolke repræsen-
tationer af processer 
i Jordens systemer. 

Eleven har viden om 
Jordens magnetfelt, 
vejrsystemer og klima. 

Eleven kan designe 
enkle teknologiske 
løsninger på 
udfordringer fra 
hverdag og samfund. 

Eleven har viden om 
metoder til udvikling 
af tekniske løsninger. 

Perspektive-
ring 

Eleven kan per-
spektivere fysik/ 
kemi til omverde-
nen og relatere 
indholdet i faget 
til udvikling af 
naturvidenskabelig 
erkendelse. 

Perspektivering i naturfag Stof og stofkredsløb Partikler, bølger og stråling Energiomsætning Jorden og Universet Produktion og teknologi 

1. Eleven kan beskrive 
naturfaglige problem-
stillinger i den nære 
omverden. 

Eleven har viden om 
aktuelle problem-
stillinger med 
naturfagligt indhold. 

Eleven kan anvende 
stoffer hensigts-
mæssigt i hverdagen. 

Eleven har viden om 
egenskaber ved 
materialer og 
kemikalier. 

Eleven kan beskrive 
anvendelsen af lyd 
og lys i medicinsk 
og teknologisk 
sammenhæng. 

Eleven har viden om 
udbredelse af lyd 
og lys. 

Eleven kan identificere 
energiomsætninger 
i den nære omverden. 

Eleven har viden om 
energikilder og 
energiomsætning 
ved produktion 
og forbrug. 

Eleven kan beskrive 
sammenhænge mellem 
livsbetingelser og 
Jordens bevægelser, 
atmosfære og 
magnetfelt. 

Eleven har viden om 
Jordens opbygning 
og bevægelser. 

Eleven kan beskrive 
sammenhænge mellem 
teknologisk udvikling 
og samfundsudvikling. 

Eleven har viden om 
centrale teknologiske 
gennembrud. 

2. Eleven kan forklare 
sammenhænge 
mellem naturfag og 
samfundsmæssige 
problemstillinger og 
udviklingsmuligheder. 

Eleven har viden 
om interessemodsæt-
ninger knyttet til 
bæredygtig udvikling. 

Eleven kan beskrive 
fotosyntesens og for-
brændingsprocessers 
betydning for atmos-
færens sammen-
sætning. 

Eleven har viden 
om ændringer 
i atmosfærens 
sammensætning. 

Eleven kan skelne 
mellem naturlig og 
menneskeskabt 
ioniserende stråling. 

Eleven har viden om 
ioniserende strålings 
vekselvirkning med 
organisk og uorganisk 
materiale. 

Eleven kan vurdere 
ændring i energikvalitet 
ved energiomsætninger 
i samfundet. 

Eleven har viden 
om energiressourcer 
og energikvalitet. 

Eleven kan forklare, 
hvordan Jordens 
systemer påvirker 
menneskets levevilkår. 

Eleven har viden 
om klimaændringer 
og vejrfænomener. 

Eleven kan beskrive 
sammenhænge mellem 
råstoffer, processer 
og produkt. 

Eleven har viden om 
teknologi i industri 
og landbrug. 

3. Eleven kan forklare, 
hvordan naturviden-
skabelig viden 
diskuteres og udvikles. 

Eleven har viden om 
processer i udvikling 
af naturvidenskabelig 
erkendelse. 

Eleven kan vurdere 
miljøpåvirkninger af 
klima og økosystemer. 

Eleven har viden om 
samfundets brug og 
udledning af stoffer. 

Eleven kan forklare 
udviklingen og per-
spektiver i udnyttelsen 
af kernekraft, herunder 
med animationer og 
simuleringer. 

Eleven har viden om 
fissionsprocesser. 

Eleven kan diskutere 
udvikling i samfundets 
energiforsyning. 

Eleven har viden om 
udvikling i samfundets 
energibehov. 

Eleven kan forklare, 
hvordan ny viden har 
ført til ændringer 
i forståelse af Jorden 
og Universet. 

Eleven har viden om 
udvikling i forståelsen 
af Jordens og 
Universets opbygning. 

Eleven kan vurdere 
en teknologis 
bæredygtighed. 

Eleven har viden om 
teknologiers påvirkning 
og effekt på natur-
grundlaget. 

Kommunika-
tion 

Eleven kan kommu-
nikere om natur-
faglige forhold 
med fysik/kemi. 

Formidling Argumentation Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan 
kommunikere om 
naturfag ved brug af 
egnede medier. 

Eleven har viden om 
metoder til at formidle 
naturfaglige forhold. 

Eleven kan formulere 
en påstand og 
argumentere for den 
på et naturfagligt 
grundlag. 

Eleven har viden 
om påstande og 
begrundelser. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt udtrykke 
sig præcist og 
nuanceret ved brug 
af fagord og begreber. 

Eleven har viden 
om ord og begreber 
i naturfag. 

✓ 

Eleven kan målrettet 
læse og skrive tekster 
i naturfag. 

Eleven har viden om 
naturfaglige teksters 
formål og struktur og 
deres objektivitetskrav. 

2. Eleven kan vurdere 
kvaliteten af egen og 
andres kommunikation 
om naturfaglige 
forhold. 

Eleven har viden om 
kildekritisk formidling 
af naturfaglige 
forhold. 

Eleven kan vurdere 
gyldigheden af egne og 
andres naturfaglige 
argumentation.✓

Eleven har viden 
om kvalitetskriterier 
for forskellige typer 
af argumenter i natur-
faglig sammenhæng. 3. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds- og vidensmål 
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Geografi Grøn energi - del 1
Fælles Mål efter klassetrin 

Modul 3Efter 9. klassetrin 

Kompetence- Færdigheds- og vidensområder og -mål område Kompetencemål Faser 

Undersøgelse Eleven kan 
designe, gennem-
føre og evaluere 
undersøgelser 
i geografi. 

Undersøgelser i naturfag Demografi og erhverv Jordkloden og dens klima  Globalisering Naturgrundlag og levevilkår 

1. Eleven kan formulere og 
undersøge en afgrænset 
problemstilling med 
naturfagligt indhold. 

Eleven har viden om 
undersøgelsesmetoders 
anvendelsesmuligheder 
og begrænsninger. 

Eleven kan praktisk 
og teoretisk undersøge 
befolkninger og byers 
strukturer. 

Eleven har viden om 
demografiske variable 
og bymønstre. 

Eleven kan indsamle 
vejrdata over tid fra lokal
området, herunder med 
digitale redskaber. 

Eleven har viden om vejr 
og vejrfænomener. 

Eleven kan undersøge 
forbrugsvares vej fra 
ressource til butik. 

Eleven har viden om 
produktionskæder. 

Eleven kan praktisk 
og teoretisk undersøge 
karakteristiske landskaber. 

Eleven har viden om jord
bundens og undergrundens 
bestanddele i forhold til 
landskabsdannelse. 

2. Eleven kan indsamle og 
vurdere data fra egne 
og andres undersøgelser 
i naturfag. 

Eleven har viden om 
indsamling og validering 
af data. 

Eleven kan undersøge 
befolknings og erhvervs
udviklings betydning for 
levevilkår. 

Eleven har viden om 
levevilkår og befolknings
og erhvervsudvikling. 

Eleven kan undersøge 
klimaets indflydelse på 
lokale og globale forhold. 

Eleven har viden om 
klimazoner og plantebælter. 

Eleven kan undersøge 
landes ressourceudnyttelse 
og handelsmønstre. 

Eleven har viden om 
transportmønstre 
og fordeling af ressourcer. 

Eleven kan undersøge 
naturgrundlagets betydning 
for menneskers levevilkår. 

Eleven har viden om 
muligheder for udnyttelse 
af naturgrundlaget. 

3. Eleven kan konkludere og 
generalisere på baggrund 
af eget og andres praktiske 
og undersøgende arbejde. 

Eleven har viden om 
kriterier for evaluering 
af undersøgelser i 
naturfag. 

Eleven kan analysere befolk
nings og erhvervsforhold 
på forskellige geografiske 
niveauer. 

Eleven har viden om 
geografisk regionalisering 
og beliggenhed af lokalom
råder, lande og verdensdele. 

Eleven kan analysere 
naturlige globale kredsløbs 
betydning for erhvervs
forhold og levevilkår. 

Eleven har viden om 
sammenhænge mellem 
vejrsystemer, havstrømme 
og klimainddelinger. 

Eleven kan undersøge 
miljømæssige konsekvenser 
af ressourceudnyttelse og 
handelsmønstre. 

Eleven har viden om 
metoder til og konsekvenser 
af ressourceudnyttelse. 

Eleven kan undersøge 
naturgrundlagets betydning 
for produktionsforhold. 

Eleven har viden om 
sammenhæng mellem 
naturgrundlag og 
produktion. 

Modellering Eleven kan 
anvende og 
vurdere modeller 
i geografi. 

Modellering i naturfag Demografi og erhverv Jordkloden og dens klima Globalisering Naturgrundlag og levevilkår 

1. Eleven kan anvende 
modeller til forklaring 
af fænomener og problem
stillinger i naturfag. 

Eleven har viden om 
modellering i naturfag. 

Eleven kan med modeller 
forklare befolknings
udvikling, herunder med 
digitale simuleringer. 

Eleven har viden om 
befolkningsligningen og 
befolkningspyramider. 

Eleven kan med temakort 
og digitale animationer 
beskrive pladetektonik. 

Eleven har viden om 
tektoniske plader og deres 
bevægelser. 

Eleven kan med modeller 
beskrive produktions– og 
forbrugsfordeling, herunder 
med digitale kort. 

Eleven har viden om 
modeller, der beskriver 
global arbejdsdeling. 

Eleven kan med modeller 
beskrive dannelse af 
karakteristiske danske 
landskabstyper, herunder 
med digitale animationer. 

Eleven har viden om 
dannelsen af danske 
landskabstyper. 

2. Eleven kan vælge modeller 
efter formål. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved modeller 
i naturfag. 

Eleven kan forklare 
sammenhænge mellem 
befolkningssammensætning, 
erhvervsstruktur og natur
grundlag. 

Eleven har viden om 
modeller til illustration 
af sammenhænge mellem 
befolkning og erhverv. 

Eleven kan med modeller 
forklare pladetektonikkens 
indflydelse på levevilkår. 

Eleven har viden om natur
katastrofer og påvirkning 
fra pladetektonisk aktivitet. 

Eleven kan med repræsen
tationer forklare fordeling 
og udvikling af fattige og 
rige lande. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved fattige 
og rige lande. 

Eleven kan med modeller 
for landskabs og råstof
dannelse forklare areal
anvendelse, herunder med 
digitale redskaber. 

Eleven har viden om 
danske råstoffers dannelse, 
lokalisering og udvinding. 

3. Eleven kan vurdere 
modellers anvendelighed 
og begrænsninger. 

Eleven har viden om 
vurderingskriterier for 
modeller i naturfag. 

Eleven kan vurdere 
befolkningsmodellers 
anvendelighed til analyse 
af samfundsudvikling. 

Eleven har viden 
om den demografiske 
transitionsmodel. 

Eleven kan med 
simuleringer forklare 
hovedargumenter for 
pladetektonikteorien. 

Eleven har viden om 
Jordens opbygning og den 
geologiske udvikling. 

Eleven kan med modeller 
vurdere udviklingsbistands 
betydning for modtager
og giverland. 

Eleven har viden om 
bistandsformer og 
bistandsorganisationer. 

Eleven kan med modeller 
vurdere betydningen for 
bæredygtig udvikling 
af ændringer i levevilkår 
og naturudnyttelse. 

Eleven har viden om 
begrebet bæredygtighed. 

Perspektive-
ring 

Eleven kan 
perspektivere 
geografi til omver-
denen og relatere 
indholdet i faget 
til udvikling af 
naturvidenskabe-
lig erkendelse. 

Perspektivering i naturfag Demografi og erhverv Jordkloden og dens klima Globalisering Naturgrundlag og levevilkår 

1. Eleven kan beskrive natur
faglige problemstillinger 
i den nære omverden. 

Eleven har viden om 
aktuelle problemstillinger 
med naturfagligt indhold. 

Eleven kan sammenligne 
befolknings og erhvervs
udvikling i forskellige lande. 

Eleven har viden om 
karakteristika ved befolk
ningsfordeling og erhvervs
strukturer i fattige og rige 
lande. 

Eleven kan ud fra lokale for
hold forklare problematikker 
knyttet til det geologiske 
kredsløb og råstofudvinding. 

Eleven har viden om 
dannelse, fordeling og 
udvinding af råstoffer. 

Eleven kan forklare lokale 
levevilkårs afhængighed 
af globalisering. 

Eleven har viden om 
multinationale selskaber og 
teknologisk udvikling som 
drivkraft for globalisering. 

Eleven kan beskrive 
interessemodsætninger 
ved udnyttelse af natur
grundlaget. 

Eleven har viden om inter
esser knyttet til energi
og råstofudvinding og 
bæredygtig naturudnyttelse. 

2. Eleven kan forklare 
sammenhænge mellem 
naturfag og samfunds
mæssige problemstillinger 
og udviklingsmuligheder. 

Eleven har viden om inter
essemodsætninger knyttet 
bæredygtig udvikling. 

Eleven kan analysere 
befolknings og erhvervs
forholds påvirkning af lokal 
og global udvikling. 

Eleven har viden om udvik
ling i alderssammensætning 
og by og landområder. 

Eleven kan analysere 
menneskets påvirkning af 
vands og kulstofs kredsløb. 

Eleven har viden om 
problematikker knyttet til 
vands og kulstofs kredsløb. 

Eleven kan forklare årsager 
til nationale og globale 
konflikter om kulturfor
skelle, grænsedragninger 
og ressourcer. 

Eleven har viden om landes 
interesser, involvering i 
konflikter og konfliktløsning. 

Eleven kan forklare aktuelle 
konsekvenser af natur
grundlagets udnyttelse. 

Eleven har viden om 
samfundsmæssige og 
miljømæssige konsekvenser 
af udnyttelse af natur
grundlaget. 

3. Eleven kan forklare, hvordan 
naturvidenskabelig viden 
diskuteres og udvikles. 

Eleven har viden om 
processer i udvikling 
af naturvidenskabelig 
erkendelse. 

Eleven kan analysere 
befolknings og erhvervs
udviklings betydning for 
bæredygtig udvikling. 

Eleven har viden om 
kriterier for bæredygtig 
befolknings og erhvervs
udvikling. 

Eleven kan beskrive 
løsningsforslag i forhold til 
klimaændringer og global 
opvarmning. 

Eleven har viden om 
aktuelle klimaproblematik
ker, klimateorier og klima
modeller. ✓ 

Eleven kan diskutere hand
lemuligheder for udvikling 
af et bæredygtigt samfund. 

Eleven har viden om 
kriterier for økologisk, 
økonomisk og kulturel 
bæredygtighed. 

Eleven kan vurdere 
interessemodsætninger 
og løsningsmuligheder 
ved udnyttelse af natur
grundlaget. 

Eleven har viden om 
interesser og natursyn 
knyttet til naturudnyttelse 
og miljøbeskyttelse. 

Kommunika-
tion 

Eleven kan 
kommunikere 
om naturfaglige 
forhold med 
geografi. 

Formidling Argumentation Ordkendskab Faglig læsning og skrivning 

1. Eleven kan kommunikere 
om naturfag ved brug 
af egnede medier. 

Eleven har viden om 
metoder til at formidle 
naturfaglige forhold. 

Eleven kan formulere en 
påstand og argumentere 
for den på et naturfagligt 
grundlag. 

Eleven har viden om 
påstande og begrundelser. 

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt udtrykke sig 
præcist og nuanceret ved 
brug af fagord og begreber. 

Eleven har viden om ord 
og begreber i naturfag. 

✓ 

Eleven kan målrettet læse 
og skrive tekster i naturfag. 

Eleven har viden om 
naturfaglige teksters 
formål og struktur og 
deres objektivitetskrav. 

2. Eleven kan vurdere 
kvaliteten af egen og 
andres kommunikation 
om naturfaglige forhold. 

Eleven har viden om 
kildekritisk formidling 
af naturfaglige forhold. 

Eleven kan vurdere 
gyldigheden af egne og 
andres naturfaglige 
argumentation. 

✓ 
Eleven har viden om 
kvalitetskriterier for for
skellige typer af argumenter 
i naturfaglig sammenhæng. 

3. 

Bindende rammer i Fælles Mål Vejledende færdigheds og vidensmål 

FÆLLES MÅL Geografi 5 
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Solenergi (Faktalink light) 
cand.mag. Louise Rosengreen, iBureauet/Dagbladet Informa�on. Januar 
2016 

Emneord Solen solvarmeanlæg energiteknik solenergi energi 

Indledning 

Solen kaldes også verdens bedste energikilde. Det er 
solenergi, der får planter �l at vokse og vinden �l at blæse. 
Energien i solens stråler kan også omdannes �l varme og 
strøm, men man arbejder stadig på at forbedre teknologien 
og gøre det billigere at bruge solenergi. De anlæg, man 
bruger, er nemlig meget dyre. Alligevel forventer mange, at Landmand Poul-Erik Ahle sælger 
solenergi vil blive den største kilde �l strøm i frem�den. solcellestrøm. 

Foto: Astrid Dalum/Ritzau Scanpix 

Hvad er solenergi? 
Energien i solens lys kan omdannes �l solvarme eller solkra�. Solvarme er, 
når man bruger solens energi �l at opvarme vand. Ved at bruge en 
solfanger, kan man opvarme vand �l f.eks. bad, opvask eller opvarmning af huse. Når man 
udny�er solens energi �l at lave strøm, kaldes det solkra�. Til det bruger man solceller. 

Man regner med, at der vil gå mange milliarder år, før solen er brændt ud. Derfor kaldes 
solenergi også for en vedvarende energikilde. 

Solvarmeanlæg 
Hvordan virker et solvarmeanlæg? 
Et solvarmeanlæg er et lukket system, man bruger �l at lave varmt vand. 
Det virker ved, at solen skinner på en eller flere solfangere, der sidder på taget af et hus. Inde i 
solfangeren er der en væske, som varmes op af solens stråler. Væsken pumpes gennem et rør 
ned i en tank med koldt vand. Varmen fra væsken i rørene opvarmer vandet, som føres ud �l 
vandhanen. Når væsken er blevet kold, pumpes den �lbage �l solfangeren. Her opvarmes den 
igen af solen og pumpes �lbage �l tanken, så den kan opvarme mere koldt vand. 

Hvordan virker solceller? 
En solcelle omdanner solens lys �l strøm. Når solen skinner på solcellen, skubber sollyset 
elektroner fra oversiden af solcellen �l undersiden. Når elektronerne skal �lbage, skabes der 
strøm. Strømmen kan bruges direkte i f.eks. et hus, men det kan også gemmes i et ba�eri eller 
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kobles �l el-ne�et. El-ne�et er det system af ledninger, der transporterer strømmen ud �l 
s�kkontakterne. 

Normalt vil man samle flere solceller i paneler. De kan sæ�es på hustage, vinduer eller andre 
steder, hvor der er meget sollys. 

Hvem opfandt solcellen? 
Det er en ret ny idé, at man kan bruge solenergi �l at lave strøm. I 1839 opdagede den franske 
fysiker Edmond Becquerel den teknik, man bruger i solceller. Den kaldes den fotovoltaiske 
effekt. Men det var amerikaneren Charles Fri�s, der i 1883 byggede den første solcelle, der 
virkede. E�er 2. verdenskrig blev forskellige typer af solceller udviklet �l satelli�er og rumfart, 
og de første solceller blev opsat på bygninger. I mange år var det meget dyrt at frems�lle 
solceller, men de sidste 10 år er det blevet meget billigere. Især Kina producerer billigere og 
billigere solceller. 

Hvad er koncentreret solkra�? 
Koncentreret solkra� forkortes CPS. Det er en metode, hvor man bruger 
spejle eller linser �l at koncentrere solens energi. Man koncentrerer solens 
energi ved at ops�lle en række spejle på en særlig måde, som samler sollys fra et større område 
�l et mindre og gør solens stråler kra�igere. Den kra�ige varme fra området bruges �l at 
omdanne en væske �l damp. Dampen driver en turbine, der får en generator �l at producere 
enten strøm eller varme. 

CPS har den fordel, at man kan gemme varmen og på den måde udny�e solens energi, når solen 
ikke skinner. 

Hvad er forventningerne �l solenergi i 
frem�den? 
Tyskland, Japan og Kina er de lande, der producerer mest solenergi i dag. 
Men også USA, Indien og mange andre lande satser på solkra�. 

Den mængde solenergi, der rammer Jorden på halvanden �me, vil kunne dække hele verdens 
samlede energiforbrug i et helt år. Det gælder bare om at finde ud af at udny�e solens energi på 
den rig�ge måde. Derfor mener mange, at solkra� er løsningen på klodens klimaproblemer. 

Video: Nikolaj Sonne: Solenergi er frem�den 

Kilder og klip 
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Hjemmesider 
Energimuseet 
Energimuseet ligger i Bjerringbro i Jylland. Her kan du se forskellige uds�llinger om elektricitet, 
vindkra� og solenergi. På deres hjemmeside kan du læse mere om solpaneler. 
Nordisk Folkecenter 
På Nordisk Folkecenters hjemmeside kan du læse mere om solvarme, solceller og om 
solarkitektur. 

Film 
Klima Nørd 
I afsnit 10 i tv-serien ”Klima Nørd” bygger Peter og Emil en båd, der sejler ved hjælp af solceller. 
Solceller 
I de�e filmklip vises, hvordan en solcelle fungerer. Filmen er på norsk. 
Solstrøm og megaba�erier 
Nikolaj Sonne har lavet et tv-program om energi. Heri forklarer han, hvordan solceller virker og 
besøger et CPS-anlæg i Californien. 
Solvarme i Danmark 
Miljøbevægelsen NOAH har lavet en film om solvarme i Danmark. Den forklarer, hvordan en 
solfanger virker og bygges. 
Verdens bedste energikilde 
I denne lille film forklarer en forsker på DTU, hvordan man kan gemme solstråler. 
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Bæredygtighed 6 

3. Byg en solovn 
Byg jeres egen solovn i en papkasse og varm vand op med solens stråler. 

I skal bruge: 

· Papkasse. Fx kopipapirskasse 

· Ekstra pap 

· Sølvpapir 

· Limstift 

· Tape/malertape 

· Hæftemaskine 

· Saks 

· Sort maling 

· Pensel 

· 4 liters plastpose 

· Termometer 

Sådan gør I: 

1. Klip eller skær ned i kassens 

hjørner, så der er 10 cm tilbage. 

2. Fold siderne ud i skrå vinkel 

og tape eller hæft trekantede 

papstykker fast i hjørnerne. 

3. Mal den nederste del af kas-

sen sort og lim sølvpapir på den 

øverste del. 

4. I er nu klar til at teste jeres 

solovn i solen. 

5. Fyld 1 liter vand i en plast-

pose og bind en knude. 

Mål vandets temperatur og læg 

plastposen i bunden af jeres 

solovn. Placer solovnen så 

åbningen vender mod Solen. 

Mål vandets temperatur efter 

½ time og efter 1 time. 

Hvor effektiv er jeres solovn? 

Temperatur ved start 

Solovne bruges som solkomfur 

flere steder i Afrika, hvor man 

mangler træ til brænde og ikke 

har elektricitet. 

°C 

Temperatur efter ½ time °C 

Temperatur efter 1 time °C 
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