
    
   

      

Skolerne ud i naturen 
Udskolingen 

Fag: Fysik og kemi, geografi 
Tema: Klima & miljø 
Undervisningsforløb: Grøn energi - del 1 - introduktion 

Lektioner Side 

Introduktion 1 

Modul I Introduktion til grøn energi 2-6 2 

Modul II Drivhuseffekt og klimapåvirkning 2-3 3 

Modul III Evalueringsmodul 2 4 

Læringsmål & bilag 5 

Introduktion 

Dette er del 1 af Naturlandets interaktive undervisningsforløb om grøn energi. Del 1 er 
en introduktion til Grøn energi og relaterede problemstillinger, og kan gennemføres 
uafhængigt af del 2 og 3. 

Del 1 består af 3 moduler og kan gennemføres på 6-8 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 6 spørgsmål. 
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Skolerne ud i naturen 
Udskolingen 

Fag: Fysik og kemi, geografi 
Tema: Klima & miljø 
Undervisningsforløb: Grøn energi - del 1 - introduktion 

Modul I 
Introduktion til grøn energi (2-6 lektioner) 

● Se en af videoerne: 
1) NOAH om fremtidens energiforsyning (16 minutter) 
2) Mit bæredygtige energiforbrug fra verdensmålene.dk (5 minutter) 

● Introducer eleverne til de forskellige typer af vedvarende energi. 

● Diskuter i klassen: Kender eleverne andre typer af vedvarende energi som vi ikke 
bruger i Danmark? Hvorfor bruger vi dem ikke? 

1) Vandenergi er udbredt på verdensplan, men bruges næsten ikke i 
Danmark. 

2) I flere europæiske lande udgør atomkraft en stor del af deres 
energiforsyning. 

● Diskuter i klassen: Er alt vedvarende energi også grøn og bæredygtig energi? 

● Se videoen om Fossile brændstoffer og vedvarende energikilder (18 minutter). 

Tilvalg: Opdel klassen i grupper og tildel dem en type energi som de skal undersøge og 
fremlægge for klassen. 

Tilvalg: Brug eventuelt en ekstra lektion på at diskutere atomkraft. Faktalink har en god 
artikel med forklarende videoer. 
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https://www.youtube.com/watch?v=tlNi2v2W63M
https://www.youtube.com/watch?v=oyjrrhFpje8
https://kefm.dk/energi-og-raastoffer/energiforsyning/vedvarende-energi
https://ens.dk/ansvarsomraader/boelge-vandkraft/fakta-om-boelge-vandkraft
https://faktalink.dk/atomkraft
https://www.youtube.com/watch?v=mpIZTczbIds
https://faktalink.dk/atomkraft


    
   

      

Skolerne ud i naturen 
Udskolingen 

Fag: Fysik og kemi, geografi 
Tema: Klima & miljø 
Undervisningsforløb: Grøn energi - del 1 - introduktion 

Modul II 
Drivhuseffekt og klimapåvirkning (2-3 lektioner) 

● Følg instruktionerne fra Astra og test drivhuseffekten. 

● Diskuter i klassen hvorfor det er vigtigt at minimere vores CO2-udledning. 

● Inddrag 2021 rapporten fra FN’s klimapanel. Hvilke konsekvenser har vores 
CO2-udledning? 
Brug eventuelt en af disse artikler: 

1. Information: “Her er hovedkonklusionerne i den alarmerende nye rapport fra FN’s 
Klimapanel” 

2. Greenpeace: “Ny rapport om klimakrisen fra FN: Hvad betyder det?” 
3. TV2: “Her er de nedslående konklusioner i FN's klimarapport” 

● Læs artiklen fra Energinet: “Dansk elproduktion slog i 2019 ny grøn rekord -
laveste CO2-udledning nogensinde.” 

● Diskuter artiklen i forhold til FN rapporten. Gør vi nok i Danmark for at minimere 
vores CO2-udledning? 

Tilvalg: Brug muligheden for at lære eleverne om kildekritik. Lad eleverne læse alle 3 
artikler, eventuelt i forskellige grupper. Diskuter hvordan TV2, Information og 
Greenpeace behandler materialet fra den samme rapport forskelligt. 
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https://astra.dk/tildinundervisning/test-drivhuseffekten
https://www.information.dk/indland/2021/08/hovedkonklusionerne-alarmerende-nye-rapport-fns-klimapanel
https://www.greenpeace.org/denmark/vi-arbejder-med/klima/ny-rapport-om-klimakrisen-fra-fn-hvad-betyder-det/
https://nyheder.tv2.dk/klima/2021-08-09-her-er-de-nedslaaende-konklusioner-i-fns-klimarapport
https://energinet.dk/Om-nyheder/Nyheder/2020/06/03/Dansk-elproduktion-slog-i-2019-ny-groen-rekord-laveste-CO2-udledning-nogensinde


    
   

      

Skolerne ud i naturen 
Udskolingen 

Fag: Fysik og kemi, geografi 
Tema: Klima & miljø 
Undervisningsforløb: Grøn energi - del 1 - introduktion 

Modul III 
Evalueringsmodul (2 lektioner) 

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 1 
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 1 
Modul 2 

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 2Efter 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 

FÆLLES MÅL Fysik/kemi 5 



 

  
 

 

  
 

  

 
 

 

  
 

 
 

 

    
 

   
 

 

 
 

  

  
 

 

  

  
  

 
 

     
 

   
 

 
  

 
  

  
  

 

 

  
 

 
 

  
 

   
 

 

 
 

   
 

   

 

  
 

 
  

   

 

  
  

 
  

 
 

  
 

   
  

 
 

  
 

  
 

  
 

  

 

  

 
 

  
  

 
 

 

  
 

 
  
   

   

  

  
 

 

 
 

 
  

  

 
 

  

  
  

 
   

 
  

  
  

 
 

  
 

  
 

 
 

 

    
 

   
 

 
  

 
 

  
 

 

  
 
 

 

  

  
 

 
  

  
 
 

 
  

  

  
 

 
 

  
  

 
 
 

   
 

    
 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 
   

 

 
 

    

 

 

 

 
  

 

 
 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

     

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

     

 
 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

  

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 
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1/23/22, 8:14 PM Vedvarende energi 

Vedvarende energi 

Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi, geotermi og andre teknologier, der adskiller sig fra kul og 
andre fossile brændsler ved blandt andet at være CO2-neutrale. Brugen af vedvarende energikilder bidrager til reduktion af vores udledning 
af drivhusgasser og til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi. 

Det er regeringens ambition, at Danmark i 2050 er uafhængig af fossile brændsler. Det vil sige, at Danmark i 2050 skal kunne producere nok vedvarende energi til at kunne dække det 

samlede danske energiforbrug. 

Bioenergi 
Bioenergi er den energi, der er lagret i organisk stof eller biomasse. Biomassen kan brændes direkte eller forarbejdes til forskellige former for brændsler f.eks. træpiller, biogas eller 

bioethanol. Nogle biomasser er vegetabilske f.eks. halm, træ og alger. Andre biomasser er animalske f.eks. husdyrgødning og fedt fra dyr. 

Bioenergi udgør mere end 2/3 af Danmarks samlede forbrug af vedvarende energi og er et område i vækst, da mange kraftværker omstiller fra fossil energi til træpiller, flis eller halm. 

Biogasproduktionen er i kraftig vækst og forventes at blive tredoblet fra 2012 til 2020. 

Biomasse kan lagres, hvilket ikke er en kommerciel mulighed endnu for vind- og solenergi. Derfor kan bioenergi få en vigtig rolle i forhold til at sikre forsyningssikkerheden i et fremtidigt 

energisystem med en meget høj andel vedvarende energi. 

› Du kan læse mere på Energistyrelsens side for bioenergi. 

Vindenergi 
I 2016 stod vindenergi for 37,6 % af den samlede danske forsyning med elektricitet. Samtidig er opstillingen af nye vindmøller på land en af de billigste måder at udvide elproduktionen på. 

Vindenergi er således en af de mest udbredte former for vedvarende energi i Danmark, og det er den vedvarende energiform, der er kommet længst i forhold til at være konkurrencedygtig 

i forhold til andre energiformer. Vindmøller kan opstilles både på land og på havet. 

› Du kan læse mere om vindenergi på Energistyrelsens side her. 

Solenergi 
I Danmark bruges solenergi på to måder: 

1� Solceller bliver brugt til at producere el. De danske solcelleanlæg producerede i 2015 el svarende til 1,8 pct. af det samlede danske elforbrug. 

2� Solfangere bliver brugt til at opvarme bygninger med og til at producere fjernvarme med ved at lade solens stråler opvarme vandet. Solfangere kombineres ofte med en varmepumpe. 

› Du kan læse mere på Energistyrelsens side for solenergi her. 

Geotermi 
Geotermisk energi findes i undergrunden i form af varmt saltholdigt vand. Temperaturen i undergrundens jordlag stiger med dybden, da varme strømmer fra jordens indre mod jordens 

overflade. Temperaturen i 1 3 kilometers dybde er på ca. 40 80 °C. 

Varmen i vandet kan udnyttes til energi til varmeforsyning i fjernvarmesystemet. I Danmark henter vi geotermisk energi fra anlæg ved Thisted, på Amager ved København og i Sønderborg. 

Geotermisk energi udnyttes i begrænset grad i Danmark. 

› Du kan læse mere på GEUS' side om geotermi her. 

› Du kan læse mere på Energistyrelsens side for geotermi her. 

34 % af Danmarks energiforbrug er vedvarende energi 

Vedvarende energi dækkede i 2017 

34,2 pct. af energiforbruget i Danmark. 

› Læs Energistyrelsens Energistatistik 2017 

https://kefm.dk/energi-og-raastoffer/energiforsyning/vedvarende-energi 1/639 

https://ens.dk/ansvarsomraader/bioenergi
https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi
https://ens.dk/ansvarsomraader/solenergi
https://www.geus.dk/energi/geotermi-og-jordvarme/dyb-geotermisk-energi
https://ens.dk/ansvarsomraader/geotermi
https://ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/maanedlig-og-aarlig-energistatistik
https://kefm.dk/energi-og-raastoffer/energiforsyning/vedvarende-energi
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1/23/22, 8:15 PM Fakta om bølge- & vandkraft | Energistyrelsen 

Fakta om bølge- & vandkraft 

Lige som vindkraft kan energi fra vand og havets bølger bruges til at producere el. Det er vedvarende 
energiformer, der kan bidrage til den grønne omstilling af energisystemet. 

Traditionel vandkraft 
Traditionel vandkraft skabes ved at udnytte den energi, der bliver skabt af faldende eller strømmende 
vand, såsom i floder og åer. På verdensplan er vandkraft en af de mest udbredte former for vedvarende 
energi, men i Danmark spiller den kun en lille rolle. I 2015 bidrog vandkraft med 0,1 procent af den 
samlede danske elproduktion. 

Derimod er vandkraft langt mere udbredt i de øvrige nordiske lande – ikke mindst i Norge og Sverige, 
hvor der er store højdeforskelle i landskabet og dermed gode geografiske betingelser for vandkraft. 

De norske og svenske vandkraftanlæg spiller dog en vigtig rolle for Danmark i form af ”ellagre”, som vi 
kan trække på, når vi ikke får tilstrækkeligt el fra blandt andet vindmøller eller solceller til at dække 
vores behov. Det kan vi, fordi vi i Norden udveksler energi med hinanden. 

Læs mereom el 

Bølgeenergi 
Bølgeenergi er en relativt ny form for vedvarende energi, der stadig er under udvikling rundt om i 
verden. Bølgeenergi produceres ved at tappe energien i havets bølger ved hjælp af særlige anlæg på 
havet. Erfaringerne viser, at det er muligt at bruge bølgekraften til at producere energi både ved lave 
vindhastigheder, hvor bølgerne er små, og i stormvejr, hvor bølgerne er store. 

Også i Danmark er bølgeenergianlæg en ung teknologi. Danmark havde i slutningen af 2015 tre 
bølgekraftdemonstrationsprojekter. 

Herunder har testcenteret DanWEC (Danish Wave Energy Center) i 2015 etableret et ca. 5 km2 stort 
test site, hvor der i årene fremover kan placeres flere testanlæg, som kan ligge på havdybder mellem 7 
– 27 m. 

En række offentlige og private aktører etablerede i 2011 Partnerskabet for bølgekraft og udarbejdede i 
den forbindelse en strategi for udvikling af bølgekraft i Danmark. 

Ifølge Partnerskabet for bølgekraft har bølgeenergi potentiale til at dække en betydelig del af Danmarks 
energiforbrug. Det vil dog fortsat kræve en målrettet og langsigtet indsats at udvikle bølgeenergien og 
gøre den konkurrencedygtig. 

https://ens.dk/ansvarsomraader/boelge-vandkraft/fakta-om-boelge-vandkraft 1/1 

https://ens.dk/ansvarsomraader/el
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Bolgekraft/boelgekraftstrategi_final_master.pdf
https://ens.dk/ansvarsomraader/boelge-vandkraft/fakta-om-boelge-vandkraft


           

  

      

   

   

                

                

              

                  

               

                     

      

    

 

  

       

            

 

       

     

    

 

                 

                 

               

                   

                
                      

       

 

 

  

1/23/22, 8:16 PM Atomkraft | faktalink 

Søg i artikler og temaer  Søg 

Atomkraftværket Grundremmingen i Bayern i Tyskland. Foto: Michael Eichhammer / Ritzau Scanpix 

Atomkraft 

Af cand.scient. Jesper Samson. Bureauet, august 2018. (//app-eu.readspeaker.com/cgi-bi 
customerid=9652&lang=da_dk&readid
(/atomkraft?(/atomkraft)header,field--name-field-portraetskriveEmneord: energipolitik (/emne/energipolitik) atomkraftværker (/emne/atomkraftvaerker) 
body,readtext,paragraph&url=https://fprint=yes)

atomenergi (/emne/atomenergi) energiforsyning (/emne/energiforsyning) 

Introduktion 

Det danske folketing besluttede allerede i 1985, at atomenergi ikke skulle være en del af fremtidens energiplanlægning 

i Danmark. Mange andre steder i verden spiller atomkraft dog en vigtig og voksende rolle for energiforsyningen. 

Atomkraftværker er en stabil energikilde og vigtigst af alt, så udleder atomkraftværkernes elproduktion ikke CO2. 

Alligevel er atomkraft dybt kontroversielt, og mange steder i Vesten bliver der skåret ned på atomkraft. Det skyldes en 

grundlæggende usikkerhed om atomkraftens destruktive potentiale – både i form af dens radioaktive affald og risikoen 
for nedsmeltninger af kraftværkerne, som man har set det i Tjernobyl i Ukraine i 1986 og i Fukushima i Japan i 2011. 

Nuclear Energy Explained: How does it work? 

Nuclear Energy Explained: How does it work? 1/3Nuclear Energy Explained: How does it work? 1/3 
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Baggrund om atomkraft 
Hvordan er atomet opbygget? 

(/atomkraft/baggrund-()Atomets opbygning er forklaret på Sundhedsstyrelsens side om radioaktivitet (se kilder). Et atom er 
aftatomkraft)?den mindste kemiske bestanddel af et grundstof og består af en atomkerne omgivet af en sky af 

print=yes)elektroner. Atomkernen består af protoner og neutroner. 

Antallet af protoner i kernen bestemmer, hvilket grundstof atomet hører til. Atomer af det samme grundstof men med 

forskelligt antal af neutroner kaldes isotoper. I naturen er grundstofferne blandinger af forskellige isotoper. Mange 
isotoper er ustabile og derfor radioaktive, men de stabile isotoper af et stof er mere almindelige. 

Man taler om stabile og ustabile atomkerner. Ustabile kerner bliver stabile ved at henfalde, ofte i �ere led. Ved 
henfaldet udsender de radioaktiv stråling og omdannes til et andet grundstof eller en anden isotop. 

Hvad er et atomkraftværk? 
Et atomkraftværk har ifølge bogen ”Nuclear Energy” af John Tabak (se kilder) til formål at omdanne termisk energi 

(varmeenergi) til elektricitet. I den forstand fungerer et atomkraftværk på samme måde som traditionelle kraftværker 

drevet af brændselstyper som kul, olie og naturgas. Processen følger tre trin: 

1) Der genereres termisk energi. 

2) Den termiske energi omdannes til kinetisk energi (bevægelsesenergi). 

3) Den kinetiske energi omdannes til elektricitet. 

Mere konkret fungerer et atomkraftværk ved, at vand opvarmes, indtil der dannes damp. Dampen driver en turbine, 
som driver en generator, der producerer elektricitet. Det særlige ved et atomkraftværk ligger i, hvordan den kinetiske 

energi genereres i første trin af processen. På de eksisterende atomkraftværker �nder det sted ved spaltning af 

atomkerner. Atomkerner består af neutroner og protoner, der holdes sammen af stærke kernekræfter. Energien ligger i 
bindingen imellem partiklerne, og den energi kan frigøres ved sammensmeltning eller spaltning. 

Inside a nuclear reactor core - Bang Goes The ThInside a nuclear reactor core - Bang Goes The Th…… 
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Inside a nuclear reactor core, BBC. 

Hvad er �ssionskraft? 
Fission er, når tunge atomkerner spaltes og dermed frigør bindingsenergien i atomkernen. Denne proces foregår i 

atomkraftværkets reaktor og er beskrevet på energiselskabet Vattenfalls hjemmeside (se kilder). Under 

�ssionsprocessen spaltes radioaktive atomkerner ved hjælp af neutroner, som kolliderer med atomerne. Når en 
atomkerne spaltes, udsender den nye neutroner, som kan spalte nye atomkerner, og dermed skabes der en 

kædereaktion. 

Det er normalt isotopen uran-235, der benyttes som brændselsstave i kernekraftværket. Uran undergår konstant 

naturlig �ssion, men det går dog langsomt. For at kontrollere processen anvendes der forskellige typer kontrolstave. De 

absorberer de neutroner, som frigøres og gør det muligt at sænke �ssionens hastighed eller helt afbryde den. 

Der pumpes typisk havvand eller �odvand ind i reaktoren, som bruges til at afkøle dampen, så den kondenseres, inden 

kølevandet pumpes ud igen. Derefter kan vandet i reaktorsystemet opvarmes igen. Vandet i reaktorsystemet cirkulerer 
dermed i et lukket kredsløb. 

I �ssionsbomber, som atombomberne over Hiroshima og Nagasaki i 1945, sker kernereaktionen eksplosivt, hvor 

enorme mængder energi frigøres på et øjeblik, mens kernereaktionerne derimod sker helt kontrolleret i et 

atomkraftværk. 

De brugte brændselsstave indeholder radioaktivt materiale, der kan have sundhedsskadelige virkninger i tusindvis af år, 

hvis de ikke opbevares forsvarligt. 

Hvad er fusionskraft? 
I fusionskraft genereres energi ved anvendelse af fusionsreaktioner for at producere varme til elproduktion. I en 

fusionsreaktion fusioneres, eller sammensmeltes, to lettere atomkerner og danner en ny, tungere kerne. Processen er 
beskrevet i artiklen ”11 spørgsmål og svar om fusionsenergi” (se kilder). Atomkernernes elektrisk ladede protoner 

frastøder hinanden, men i en fusionsreaktion frigøres denne energi. Dette er den samme proces, der driver alle stjerner, 

herunder solen. 

Der �ndes på nuværende tidspunkt ingen fusionskraftværker, og der vil gå lang tid, før man vil kunne opføre et. Det 

kræver enorme mængder energi at starte en fusionsproces, og mange teknologiske barrierer skal overvindes, inden 
fusionskraft er en reel mulighed. Til gengæld har fusionskraft potentiale til at dække hele verdens energibehov uden 

�ssionskraftens problemer med sikkerhed, radioaktivt affald og begrænsede brændselsmængder. Brændslet udgøres 

nemlig af deuterium, som kan udvindes af vand, og tritium, som kan fremstilles af litium. 

Fusionsreaktioner er grundstenen i de enormt kraftige brintbomber, der er langt kraftigere end de �ssionsbomber, der 

blev anvendt under 2. Verdenskrig i Japan. Fusionsreaktionen sættes her i gang af energiudløsningen fra en 
�ssionsreaktion. Eksplosionen foregår altså i to stadier: Først udløses en �ssionsreaktion, som sætter gang i en 

fusionsreaktion. 

Brintbomber udgør i dag hovedparten af verdens atomarsenal, men har hidtil aldrig været anvendt i kamp. 

Hvornår begyndte man at anvende atomkraft? 
Det begyndte i 1789, da en tysk kemiker ved navn Martin Klaproth ifølge artiklen ”A short history of nuclear �ssion” (se 
kilder) opdagede uran. Men det var først i 1938, at �ssionsprocessen blev opdaget af de to tyske kemikere, O. Hahn og F. 

Strassmann. Opdagelsen skabte afsæt for en bølge af ny forskning og opdagelser inden for emnet af blandt andre den 
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danske fysiker Niels Bohr og italieneren Enrico Fermi. I 1942 blev den første atomreaktor afprøvet ved University of 

Chicago. 

Den tidligste atomforskning fokuserede på at udvikle våben til 2. Verdenskrig under kodenavnet Manhattan Project. 

Den 6. august 1945 nedkastede et amerikansk B-29 bombe�y verdens første atombombe over den japanske by 
Hiroshima. Bomben dræbte omgående omkring 80.000 mennesker, og titusinder døde senere af radioaktiv stråling. 

Efter krigen støttede den amerikanske regering udviklingen af atomenergi til civile formål. Storbritannien �k sin første 
forsøgsreaktor i 1947 og åbnede i 1956 verdens første atomkraftværk i fuld industriel skala. 

Frem til 1986 blev der bygget 409 atomreaktorer verden over. Tjernobyl-ulykken i 1986 var kraftigt medvirkende til at 

sænke hastigheden, således at der kun er blevet bygget 194 reaktorer i de følgende tre årtier. 

Udbredelsen af atomkraft i verden 
Hvilken rolle spiller atomkraft? 

(/atomkraft/udbredelsen-()Artiklen ”Kernekraft: Har du styr på fakta om verdens atomreaktorer?” (se kilder) har sammenfattet 
erdenatomkraft-verden)?en datarapport fra Det Internationale Atomenergiagentur, IEA , med tal fra 2016 om atomreaktorer 

print=yes)i verden. 

Her fremgår det, at der er 448 fungerende, kommercielle kernereaktorer, som er placeret i 30 lande. De producerer 

samlet set 391.116 MW, hvilket svarer til cirka 11% af verdens elproduktion og 5% af verdens samlede energiforbrug. 

Der blev i 2016 arbejdet på 61 nye anlæg, heraf 21 i Kina. Af verdens 448 kernekraftreaktorer ligger 99 i USA, 58 i 

Frankrig, 42 i Japan og 36 i Kina. 

I USA udgør elektriciteten fra kernekraft dog blot 19,7% af det samlede elforbrug, mens det i Frankrig udgør hele 
72,3%. Belgien, Ungarn, Ukraine og Slovakiet får også dækket over halvdelen af deres elforbrug med atomkraft. 

Hvor satser man på atomkraft som energikilde? 
De næste 25 år vil verdens samlede kapacitet af atomkraft stige fra 392 GW til næsten 620 GW forudser Det 
Internationale Atomenergiagentur, IEA, ifølge artiklen ”Prognose: Verden får 60 procent mere atomkraft” (se kilder). 

Selvom atomkraftkapaciteten stiger med næsten 60%, vil atomkraft dog fortsat kun udgøre en mindre andel af den 

globale energiproduktion. Samlet set vil atomkraft udgøre 12% af verdens elproduktion i 2040 mod 11%, forudser IEA i 
dag. Det skyldes, at efterspørgslen på el forventes at stige kraftigt i samme periode. 

IEA betegner atomkraft som en af få reelle muligheder for at producere CO2-neutral energi og samtidig sørge for, at der 
altid er backup i elproduktionen, når vedvarende energikilder som vind og sol ikke producerer. 

Der er dog stor forskel på, hvor meget man satser på atomkraft i forskellige verdensdele og lande. Kina står frem mod 
2040 for 45% af udvidelsen i atomkapaciteten, mens Indien, Korea og Rusland tegner sig for yderligere 30%. Til 

gengæld afvikler blandt andet USA og en række europæiske lande �ere reaktorer. Mest markant står Tyskland, der i 

kølvandet på en ulykke på det japanske Fukushima-atomkraftværk i 2011 besluttede at udfase alle sine 
atomkraftværker senest i 2022. Dette vil ifølge artiklen ”Tyskland er langt den største CO2-udleder i EU, og Merkel 

mangler en grøn plan” (se kilder) gøre det svært for Tyskland at nå sine mål for reduktion i udledning af CO2, da kulkraft 

vil få en større rolle i den tyske energiforsyning i takt med, at atomkraftværkerne udfases. 

Hvilke større atomkraftuheld kendes? 
· 1957: Windscale, England 

Anlægget producerede plutonium til militæret. En eksplosion var skyld i en større brand i atomanlægget. Radioaktive 
stoffer blev via skorstenen sendt ud over området. Ifølge de of�cielle tal var ulykken årsag til mindst 260 tilfælde af 

kræft og 32 dødsfald. I dag �ndes der et nyere atomkraftværk på stedet under navnet Sella�eld. 

· 1979: Three Mile Island, USA 

Et par svigtende pumper medførte et mindre udslip af radioaktivitet og en næsten nedsmeltet reaktor i dette 

atomkraft, der ligger tæt på en række storbyer på østkysten. Uheldet medførte voksende modstand mod atomkraft. 
Der er dog aldrig blevet påvist negative helbredseffekter fra ulykken blandt lokalbefolkningen. Anlægget skal efter 

planen lukkes helt i 2019 på grund af konkurrence fra billigere energikilder.  
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· 1986: Tjernobyl, Ukraine 

Et mislykket forsøg i reaktor nummer �re forårsagede brand og eksplosioner, der blæste taget og dele af bygningen 
bort. Et radioaktivt udslip blev spredt over store dele af Øst- og Centraleuropa, samt dele af Finland, Sverige og Norge. 

Et område på 30 km omkring Tjernobyl blev erklæret afspærret område, og 186 landsbyer blev evakueret. I alt blev 

116.000 mennesker evakueret ved ulykken. I løbet af en måned døde mindst 30 mennesker af stråleskader, og antallet 

af kræfttilfælde i den lokale befolkning er vokset betydeligt siden. En FN-rapport taler om, at op mod 10.000 vil dø af 
kræft på grund af strålingen. 

Tjernobyl - Atomkatastrofen Der Rystede VerdenTjernobyl - Atomkatastrofen Der Rystede Verden 

Ulykken på Tjernobyl-kraftværket i Ukraine i 1986 sendte radioaktiv stråling ud over et enormt område og gik særligt 

hårdt ud over byen Pripyat og dens indbyggere. 

· 2011: Fukushima, Japan 

En tsunami-bølge slog ind mod Japans nordøstlige kyst og udløste en nedsmeltning i tre af atomkraftværkets �re 

reaktorer. Næsten 19.000 mennesker døde i tsunamien, mens 160.000 mennesker �ygtede fra strålingen fra 
Fukushima. Herefter besluttede Tyskland at afslutte al atomkraftproduktion. Det er omstridt, hvor store 

sundhedsskader strålingen har medført, men de �este af områdets oprindelige beboere er stadig ikke �yttet tilbage. 

Oprydningen og oprensningen efter ulykken kan løbe op i et beløb i nærheden af 1.300 milliarder danske kroner, og det 
vil muligvis tage op imod 100 år. 

How Japan Is Responding To Fukushima Five Ye… 
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How Japan Is Responding To Fukushima Five Years Later (HBO). 

Atomkraft i Danmark 
Hvordan startede undersøgelserne af atomkraft i Danmark? 

(/atomkraft/atomkraft-()I årene efter 2. Verdenskrig herskede der ifølge bogen ”Energi til fremtiden – med Risø fra atomkraft 
danmarktil bæredygtig energi” (se kilder) verden over optimisme omkring den fredelige udnyttelse af danmark)?print=yes) 

atomkraft. Det blev anset som en billig energikilde, der kunne drive udviklingen mod øget industrialisering, vækst og 
velfærd. 

Den 21. december 1955 vedtog Folketinget ”Lov om atomenergikommission”. Atomenergikommissionen havde til 
opgave at undersøge mulighederne for fredelig anvendelse af atomenergi og opbygning af et dansk forsøgsanlæg for 

atomenergi. Forskeren Niels Bohr blev formand for kommissionen, der primært bestod af forskere og repræsentanter 

for elværker og industri. Regering og Folketing deltog ikke. Kommissionen blev skabt på baggrund af et ønske om ikke at 
halte efter den internationale udvikling samt bekymring for Danmarks store afhængighed af importeret olie. 

Kommissionen �k allerede i 1958 indviet forsøgsreaktoren på Risø ved Roskilde. Forskellige interessemodsætninger i 
kommissionen udløste dog interne stridigheder. Blandt andet var de danske elværker i 1960’erne ikke motiverede for 

overgang til atomkraft, fordi de fandt omkostningerne for store. 

Hvad betød oliekrisen i 1973 for de danske atomkraftplaner? 
Indtil 1973 havde Danmark ifølge ”Energi til fremtiden” (se kilder) været meget afhængig af olie, som spillede en 

dominerende rolle i den danske energiforsyning. Den første store oliekrise i 1973 betød, at olieprisen på få måneder 

blev �redoblet. Krisen betød, at interessen for atomkraft blussede op hos elværkerne, som efterhånden var blevet slået 
sammen til større enheder. Der blev lagt konkrete planer om at opføre et atomkraftværk, der skulle stå klar i 1980. 

Samtidig begyndte modstanden mod atomkraft dog at tage form. 

Hvordan organiserede modstanden mod atomkraft sig? 
Organisationen til Oplysning om Atomkraft, OOA, blev oprettet i 1974. OOA lagde ifølge opslaget ”Organisationen til 

Oplysning Om Atomkraft (OOA) 1974-2000” på danmarkshistorien.dk (se kilder) ud med at tale for nærmere 

undersøgelser og mod forhastede beslutninger om indførelse af atomkraft, men blev hurtigt en decideret 
protestbevægelse mod atomkraft. OOA stod blandt andet bag demonstrationer mod danske atomkraftplaner og mod 

atomkraftværker i andre lande, i særlig grad det svenske Barsebäck-værk. Højdepunktet var to store marcher i 1978 

med sammenlagt 50.000 deltagere. 

OOA arbejdede for, at man skulle udvikle og anvende vedvarende energi, særligt sol og vindenergi som erstatning for 

både atomkraft og traditionelle fossile brændstoffer. 

I løbet af 1980’erne var OOAs synspunkter blevet alment accepterede både blandt befolkning og politikere. Den 29. 

marts 1985 besluttede et �ertal i Folketinget, at atomkraft skulle udgå af energiplanlægningen. Det skete på baggrund 
af det stadig uløste affaldsproblem og den store folkelige modstand mod atomkraft. Samtidig havde man i løbet af det 

foregående tiår udarbejdet en langsigtet energiplanlægning, hvor man satsede på �ere energikilder. 

Atomkraft? Nej Tak (full album) 1976Atomkraft? Nej Tak (full album) 1976 
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LP’en ”Atomkraft? Nej tak” udkom i 1976 med bidrag af mange af tidens musikere. 

Hvad var atomreaktoren på Risø? 
Atomenergikommissionen stod for opførelsen af atomforsøgsanlægget Risø, der blev indviet i 1958. Her kom man til at 

råde over tre reaktorer. Formålet var ved forskning at fremme fredelig udnyttelse af atomenergi i Danmark. Den sidste 

reaktor, DR3, blev ifølge artiklen ”Nu er det sidste støv suget ud af Risøs atomreaktor” (se kilder) taget ud af drift i 2000. 
Selve nedrivningen af reaktoren krævede meget forarbejde og gik ind i sin sidste fase i 2018. 

I 1976 besluttede Folketinget med ”Lov om energipolitiske foranstaltninger” at nedlægge Atomenergikommissionen, og 

at Risø nu også skulle forske i andre energikilder. Navnet var fra 1982 ikke længere Forsøgsanlæg Risø, men 
Forskningscenter Risø. I dag hører Risø under DTU, Danmarks Tekniske Universitet, under navnet Risø 

Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi. 

Hvad er planerne for atomaffaldet fra Risø? 
Atomaffaldet fra forsøgsreaktorerne på Risø har længe været en politisk varm kartoffel. Der skal �ndes et passende 

sted til opbevaring af det radioaktive affald. Folketinget besluttede ifølge artiklen ”Dansk atomaffald skal blive på Risø 

til 2073” (se kilder), at der skulle udarbejdes et beslutningsgrundlag for et slutdepot i Danmark. I 2011 havde en 
omfattende geologisk undersøgelse udpeget 22 egnede og seks særligt egnede placeringer. De seks særligt egnede 

placeringer var på Bornholm, på Lolland, ved Kerteminde, ved Struer og to steder i Skive. Udpegningerne blev alle 

steder mødt af lokal modstand. 

I marts 2015 besluttede Folketinget i stedet at arbejde på et mellemlager, hvor affaldet kan opbevares i en periode, 

indtil man �nder et endeligt slutlager. Imens skal der laves nye undersøgelser af undergrunden for at �nde et egnet 
slutdepot i 500 meters dybde. 

Regeringen har sammen med samtlige Folketingets partier indgået en aftale om at lade Danmarks radioaktive affald 
blive på Risø ved Roskilde i et midlertidigt lager frem til 2073. Roskildes borgmester, Joy Mogensen (S), udtalte i den 

forbindelse følgende til artiklen ”Roskilde-borgmester: Atomaffald på Risø er en lappeløsning” (se kilder): ”Det her 

vidner om, at Folketinget ikke kan tage den beslutning, der skal til, for at det her atomaffald bliver placeret sikkert. (…) 
Nu �nder man så på en ny ting at undersøge, der gør, at man udskyder beslutningen.” 

Har vi atomkraft i Danmark? 
På trods af at vi i Danmark siden 1985 har afskrevet atomreaktorer på hjemlig grund, er atomkraft alligevel en del af 
den danske energiforsyning. Det statsejede selskab Energinet skriver i artiklen ”Hvor kommer strømmen fra” på deres 

hjemmeside (se kilder), at 3% af den forbrugte strøm i Danmark i 2017 stammede fra atomkraft, der importeres fra 

Sverige. Vindmøller er langt den største kilde til det danske strømforbrug med cirka 40%. 

I en undersøgelse fra 2016 blev den danske befolkning spurgt, om de var tilhængere eller modstandere af, at der åbnes 

for forskning af atomkraft i Danmark. Undersøgelsen, der er refereret i artiklen ”Flertal af danskere afviser forskning i 
atomkraft” (se kilder), viser, at 51% af befolkningen afviser ideen, mens 30% støtter den. Resten er uafklarede. Den 
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danske regering skrev i regeringsgrundlaget fra 2016, at de ville fjerne eventuelle barrierer for forskning i 

thoriumbaseret atomkraftteknologi. 

Har vi udvikling af atomkraft i Danmark? 
Den danske virksomhed Seaborg Technologies vakte opsigt, da de i 2018 bekendtgjorde, at de ville kunne bygge en 

�ydende saltreaktor med grundstoffet thorium som brændsel inden for fem år. Virksomheden udtalte i artiklen ”Er 
atomkraft løsningen på klimaproblemet?” (se kilder), at der formentlig ikke vil blive bygget atomreaktorer i Danmark, 

men at man i stedet satser på at opføre dem i udviklingslande som Indien og Indonesien. Fordelene ved 

thoriumreaktorer er, at thorium er meget mere tilgængeligt end uran. Man kan desuden brænde affaldet af, og 
sikkerhedsrisikoen er minimal. Teknologien kan ikke benyttes til at fremstille atomvåben, og en thoriumreaktor vil være 

væsentligt mindre og enklere at opstille end de nuværende atomreaktorer. 

Problemet er, at der endnu ikke står et værk klar til brug. Det er dyrt at �nansiere, og det vil fortsat være et stykke ude i 

fremtiden. 

Fordele og ulemper ved atomkraft 
Hvilke fordele er der ved atomkraft? 

fordele-(/atomkraft/fordele-()Atomkraft har igennem tiderne skabt voldsom debat i mange lande. De følgende argumenter for og 
imod er hentet fra artiklen ”Kan atomkraft redde verden?” og siden ”Kernekraft” på ulemper-ved-

Experimentariets hjemmeside (se kilder). aftatomkraft)? 

print=yes)
Fortalerne mener, at atomkraft hører til de mest miljøvenlige energiformer, fordi det ikke belaster 

miljøet med CO2. Dette er et nøgleargument, efterhånden som de �este af verdens lande har forpligtet sig til at 

nedsætte deres CO2-udledning. 

Et andet argument er forsyningssikkerhed, som er vigtig, når man skal planlægge samfundets energiforsyning. For hvis 

elforsyningen svigter, går samfundet i sort. Brændslet til atomreaktorerne �ndes mange steder i verden, hvorimod kul, 
olie og naturgas er begrænset til relativt få lande. Sol- og vindkraft er ustabil, og så længe det ikke er praktisk muligt at 

lagre elektricitet, vil det være nødvendigt med en vis backup-kapacitet. 

Et tredje argument er prisstabilitet, fordi udgifterne ligger i den tidlige fase, når værket skal bygges. Ud over drift og 

vedligeholdelse er der forholdsvis små løbende brændstofudgifter. Prissvingninger på uran påvirker ikke elprisen på 

samme måde, som de gør ved olie eller gas. 

Atomkraft har heller ikke et stort arealforbrug, som vind- og solkraft har. 

Hvilke ulemper er der ved atomkraft? 
Et af de vigtigste argumenter imod atomkraft er det radioaktive affald. Strålingen kan give kræft og nedarvede skader 

som for eksempel misdannelser. Udfordringen er at opbevare affaldet sikkert for både nuværende og kommende 
generationer, hvilket man endnu ikke har fundet en løsning på. Det kan muligvis ske 500 til 1000 meter nede i 

undergrunden i geologisk stabile områder, hvor der for eksempel ikke er fare for jordskælv. Det er også vigtigt, at der 

ikke kan ske forurening af grundvandet. Affaldet skal ligge i depoterne i �ere tusinde år, før det ikke er farligt mere. 

Modstanderne er også bekymrede for risikoen for ulykker, hvor der slipper radioaktivt materiale ud i omgivelserne som 

gas eller i partikelform som en sky. Radioaktive stoffer kan optages i menneskekroppen gennem indånding eller optages 

gennem føden, hvis radioaktiviteten kommer i nedbøren og ender i afgrøderne. Direkte stråling kan slå cellerne i 
menneskekroppen ihjel, som det skete for redningsfolk under Tjernobyl-ulykken. Strålingen fra ulykker kan også give 

kræft og nedarvede skader. 

Mange modstandere frygter også, at lande med atomkraftteknologi vil få adgang til at kunne producere atombomber. 

Denne problemstilling er blandt andet aktuel i forhold til Irans atomkraftprogram. 

Endelig er det dyrt og tager lang tid at bygge et atomkraftværk. I 2013 skød et fransk elselskab eksempelvis 141 

milliarder kroner i at bygge et atomkraftværk i Storbritannien. Erfaringsmæssigt tager det omkring fem år at bygge en 
atomreaktor i Kina – og op mod 10 år i Europa på grund af bureaukrati. I et land som Danmark uden erfaring med 

atomkraft og relevant lovgivning ville det formentlig tage betydeligt længere.  
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Baggrundskilder 
Originalkilder 

aft/baggrundskilder(/atomkraft/baggrundskilder)?()USA’s præsident Dwight D. Eisenhowers tale ”Atoms for Peace” til FN’s generalfo… 
print=yes)(https://www.iaea.org/about/history/atoms-for-peace-speech) 

Både som tekst, videoklip og lydklip. Talen markerede en optimisme for den fredelige udnyttelse af �ssionsenergi. 

Linket fører til hjemmesiden for Det Internationale Atomenergiagentur, IAEA, der også har meget andet materiale om 

atomkraft. 

Web 
Ren Energioplysning (http://www.reo.dk/) 

Hjemmeside for organisationen Ren Energioplysning, der kæmper for atomkraft i Danmark. 
Greenpeace (http://www.greenpeace.org/denmark/da/vores-arbejdsomraader/atomkraft-nej-

tak/#tab=0&gvs=false&page=4) 

Greenpeaces danske side om atomkraft, hvor de oplyser om deres arbejde imod atomkraft og om atomkraft i det hele 

taget. 
Atomkraft? Nej tak (https://www.atomkraftnejtak.dk/) 

OOA's hjemmeside, der fortæller historien om organisationen. 

Film 
The Nuclear Option. PBS-NOVA (https://www.youtube.com/watch?v=eDCEjWNGv6Y) 

Dokumentarudsendelse fra 2017 fra det amerikanske tv-netværk PBS om atomkraftens fremtid i lyset af klimakrisen 

og ulykken på det japanske atomkraftværk Fukushima i 2011. 

Bøger 
Nielsen, Thomas Grønlund: Den Grønne Atomkraft – Opgør med de farveblinde miljø… 
(https://bibliotek.dk/linkme.php?rec_id=870970-basis%3A54050569) 

Debatbog af fysiker, der også er formand for Ren Energioplysning, der kæmper for atomkraft i Danmark. Han 

argumenter for, at atomkraft er grøn energi, særligt når det gælder thoriumreaktorer. 

Cohen, Martin og Andrew McKillop: The Doomsday Machine – The High Price of Nucl… 
(https://bibliotek.dk/linkme.php?rec_id=870970-basis%3A45289087) 

Forfatterne er kritiske over for atomkraft og mener, at der er mange myter omkring den, bl.a. at den er billigere, renere 

og mere sikker end andre energikilder. De store miljø- og helbredsmæssige omkostninger forbliver skjult for 
almenheden af politikere og energiselskaber i fællesskab, argumenterer de. 

Søgning i bibliotek.dk 
Emnesøgning på atomkraft 
bibliotek.dk (http://bibliotek.dk/linkme.php?ccl=emne%3Datomkraft%20og%20sp%3Ddan) 

Kilder citeret i artiklen 
Hjemmesider 

(/atomkraft/kilder-()Organisationen til Oplysning Om Atomkraft (http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-
citeret-artiklenciteret-artiklen)?kilder/vis/materiale/organisationen-til-oplysning-om-atomkraft-ooa-1974-2000/) 
print=yes)Danmarkshistorien.dk’s opslag Organisationen til Oplysning Om Atomkraft (OOA) 1974-2000. 

Energinets side om deklaration af strømmen (https://energinet.dk/El/Gron-el/Miljoedeklarationer/Hvor-kommer-

stroemmen-fra) 

Experimentariets side om kernekraft (https://www.experimentarium.dk/klima/kernekraft/) 
Sundhedstyrelsens side om radioaktivitet (https://www.sst.dk/da/straalebeskyttelse/radioaktivitet) 

Vattenfalls side om kernekraft (https://corporate.vattenfall.dk/om-energi/el-og-varmeproduktion/kernekraft/sadan-

fungerer-kernekraft/) 

Artikler  
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Heide, Christoffer: Er atomkraft løsningen på klimaproblemet? (https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/er-atomkraft-

loesningen-paa-klimaproblemet) 
Dr.dk, 2018-05-20. 

Persson, Charlotte Price: Kan atomkraft redde verden? (https://videnskab.dk/kultur-samfund/kan-atomkraft-redde-

verden) 

Videnskab.dk, 2018-04-03. 
Errboe, Nina: Nu er det sidste støv suget ud af Risøs atomreaktor (https://ing.dk/artikel/nu-sidste-stov-suget-ud-risos-

atomreaktor-209973) 

Ingeniøren, 2018-01-21. 
Sonne, Mathias: Tyskland er langt den største CO2-udleder i EU, og Merkel mangl… 

(https://www.information.dk/udland/2017/09/tyskland-langt-stoerste-co2-udleder-eu-merkel-mangler-groen-plan) 

Information, 2017-09-19. 
Pedersen, Rene: Kernekraft: Har du styr på fakta om verdens atomreaktorer? IDA Universe, 2017-07-04. 

Øyen, Morten: Flertal af danskerne afviser forskning i atomkraft (https://www.altinget.dk/energi/artikel/�ertal-af-

danskerne-afviser-forskning-i-atomkraft) 

Altinget, 2016-12-08. 
Monaghan, Angela: A short history of nuclear �ssion (https://www.theguardian.com/environment/2016/jul/28/a-short-

history-of-nuclear-�ssion) 

The Guardian, 2016-07-28. 
Aarskog, Karine Nigar: 11 spørgsmål og svar om fusionsenergi (https://videnskab.dk/teknologi/11-sporgsmal-og-svar-

om-fusionsenergi) 

Videnskab.dk, 2015-08-26. 
Behrendt, Maria: Prognose: Verden får 60 procent mere atomkraft (https://ing.dk/artikel/prognose-verden-faar-60-

procent-mere-atomkraft-172233) 

Ingeniøren, 2014-11-13. 

Bøger 
Jastrup, Morten (red.): Energi til fremtiden – med Risø fra atomkraft til bæredygtig energi. Risø Nationallaboratoriet for 

Bæredygtig Energi, 2008. Tabak, John: Nuclear Energy. Facts on File, 2009. 
bibliotek.dk (http://bibliotek.dk/linkme.php?ccl=ti%3Denergi%20til%20fremtiden) 

Kapiteloversigt 

 Baggrund om atomkraft 

 Udbredelsen af atomkraft i verden 

 Atomkraft i Danmark 

 Fordele og ulemper ved atomkraft 

 Baggrundskilder 

 Kilder citeret i artiklen 

Relaterede artikler 

 Alternativer – idéer til forandring og fornyelse (/alternativer-ideer-forandring-fornyelse) 

 Barsebäck - historisk baggrund (/titelliste/bars) 

 Bæredygtighed og grøn omstilling (/titelliste/baeredygtighed-og-groen-omstilling) 

 Bæredygtige byer (/baeredygtige-byer) 

 Genbrug og genanvendelse (/titelliste/genbrug-og-genanvendelse) 

 Industrialiseringen (/titelliste/industrialiseringen) 

 Iran (/iran) 

 Klimaforandringer (/titelliste/klimaforandringer) 

 Menneskets forhold til naturen (/menneskets-forhold-naturen) 

 Naturkatastrofer (/titelliste/kata) 

 Tjernobyl-ulykken (/titelliste/tjer)  
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Forside Undervisning 

Test drivhuseffekten 

I dette forsøg kan du teste drivhuseffekten og prøve at finde en forklaring på, hvordan den virker. 

Teknologi eller teknisk udstyr der bruges i forsøget 

Termometre, der er baseret på væskesøjler, er en analog lavteknologi. Her benyttes en væske som kviksølv, der har en 
høj udvidelseskoefficient og derfor fylder væsentligt mere når temperaturen stiger. Dette kommer til udtryk ved at 
væskesøjlen stiger. 

Stanniol er teknisk udstyr. Navnet stanniol er afledt af det latinske ord for tin, da stanniol eller sølvpapir i gamle dage blev 
lavet af tin. Nu fremstilles det af et tyndt lag aluminiumsfilm med en tykkelse på mindre end 0.2mm. 

Inspiration til variable du kan arbejde med i forsøget 

Prøv at ændre farven på pappet. Her er din variabel pappens farve. 

Prøv at ændre glansen på pappet. Her er din variabel glansen. 

Vejledning til forsøget 

Materialer du skal bruge 

and
o syltetøjsglas med låg 
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Stanniol 
Sort pap, helst mat 
To små termometre 

Tip 

Prøv også test-o-teket's forsøg "Global opvarmning på dit køkkenbord", hvor du selv skal producere CO2, og lave drivhuseffekt i en 
opvaskebalje! 

Aktivitetsvejledning 

Sæt på indersiden af det ene syltetøjsglas stanniol på halvdelen af væggen. 
I det andet glas sættes tilsvarende et stykke sort pap. 
Fyld nu de to glas med lige meget vand, og med samme temperatur (evt. fra en stor skål med vand du har rørt grundigt rundt, så er du 
sikker på, at det har samme temperatur). 
Sæt et termometer ned i hvert syltetøjsglas, således at det står i skyggen af henholdsvis staniol og pap. 
Placér de to glas med indhold i sollys og se hvordan temperaturen ændres i de to glas. 

Hvis det er overskyet, den dag du laver forsøget, så kan sollyset udskiftes med en kraftig glødelampe. 

Dataopsamling 

Prøv at svare på følgende spørgsmål: 

Hvad har drivhuseffekten med et drivhus at gøre? 
Hvorfor skal vi begrænse vores CO2-udslip? 
Hvordan kan man sammenligne forsøget med drivhuseffekten? Se om du kan tegne en model af drivhuseffekten. 
Udfør forsøget med den variabel du ønsker. I hvilket glas bliver vandet varmest? 
Hvad er forskellen mellem glans og farve? 

Faglig forklaring 

Hvad sker der i glassene? 

Som du så, steg temperaturen mest i glasset med pappet i. Dette skyldes, at pappet absorberer meget af sollyset, mens 
sølvpapiret reflekterer det. Du har nok bemærket i din hverdag, at både vand og syltetøjsglas er gennemsigtigt. Hvilket 
blandt andet betyder, at synligt lys passerer uhindret gennem glas og vand uden at varme det op. Når lyset rammer det 
sorte pap i det ene glas, absorberes det og energien fra lyset bliver brugt til at varme pappet op. Idet pappet opvarmes, 
udsender det varmestråling eller infrarød stråling, der på sin vis er det samme som synligt lys. Den eneste forskel er, at 
bølgelængeden af infrarød stråling er meget længere, og at det derfor ligger uden for det spektrum vores øjne kan opfatte. 
Vand og glas er ikke særligt gennemtrængeligt for infrarød stråling. Det betyder, at strålingen fra pappet absorberes i 
vandet, der varmes op. Når lyset rammer sølvpapiret i det andet glas, reflekteres det. Bølgelængden af lyset ændres ikke 
ved reflektionen og lyset passerer derfor uhindret ud af syltetøjsglasset igen, uden at aflevere energi i form af varme. 

Drivhuseffekt 

Det, der skete i syltetøjsglassene, minder lidt om den process, der kaldes drivhuseffekten. Drivhuseffekten er med til at 
holde solens varme i atmosfæren. Når solens lys rammer Jordens overflade absorberes noget af lyset, som med pappet 
og noget reflekteres, som med sølvpapiret. Et eksempel på områder der absorberer meget energi fra sollyset er skove og 
oceaner, mens de isdækkede egne reflekterer mest. En del af den infrarøde stråling, der kommer fra Jordens overflade, 
bliver absorberet af atmosfæren og bidrager til at varme den op ligesom med vandet i glasset. Det er først og fremmest 
fordi luften indholder vanddamp og CO2 at den kan absorbere den infrarøde stråling. CO2 og vanddamp er nemlig 
drivhusgasser, hvilket betyder, at de begge er gode til at absorbere infrarød stråling. Vi kan være glade for, at der er noget 
CO2 i luften, for uden drivhuseffekten ville der gennemsnitligt være 30 grader koldere overalt på jorden. Læs mere om 
drivhuseffekten. 

Global opvarmning 
Jo højere CO2- koncentrationen er i Jordens atmosfære, jo større del af den infrarøde stråling fra Jordens overflade vil 
blive tilbageholdt, og bidrage til opvarmningen af atmosfæren. Stiger koncentrationen af CO2 i atmosfæren, vil det 
medføre en generel global opvarmning og sandsynligvis drastiske klimaændringer. Den globale opvarmning har den 
konsekvens, at visse af de isdækkede egne på jorden er begyndt at smelte. Det betyder, at de reflekterende områder 
gradvist vil blive mindre, mens vil vil få større absorberende områder, hvilket kun vil bidrage til opvarmningen. 

https://astra.dk/tildinundervisning/test-drivhuseffekten 2/3 
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Menneskeskabt CO2 

Vi forbruger alle hver dag en masse energi i form af f.eks. el og varme. En god del af den energi produceres ved 
forbrænding af fossile brændstoffer som benzin, gas, kul og olie, hvilket frigiver store mængder CO2. En typisk dansker 
har et personligt CO2-udslip på hele 6 tons hvert år. Atmosfærens indhold af CO2 er igennem de sidste 100 år steget 
drastisk pga. menneskets CO2-udslip, og det totale CO2-udslip på verdensplan stiger stadig den dag idag. Ved at spare 
på energien i hverdagen, f.eks. bruge sparepærer og tage cyklen i stedet for bilen, kan man nedbringe sit personlige CO2-
udslip og dermed hjælpe til at undgå en drastisk global opvarmning. 

Interessante links 

https://www.mn.uio.no/fysikk/ 

Fællesfaglige fokusområder 

Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer 
Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår 

Læringsmål og Fælles Mål 

Fællesfaglige fokusområder 
Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer 
Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår 

Uddannelsesområde/fag 
Grundskole 
Fysik/kemi 
Natur/teknologi 

Klassetrin/niveau 
3. klasse til 10. klasse 

Varighed 
1-2 lektioner 

Materialetype 
Forsøg og eksperimenter 

Skal udføres sammen med lærer 

Ingen lokalekrav 
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Her er hovedkonklusionerne i den alarmerende nye 
rapport fra FN’s Klimapanel 
Den globale temperatur og det globale havniveau stiger med hidtil uset hastighed – 

og syv andre hovedkonklusioner i ny omfattende rapport fra FN’s Klimapanel 

Martin Bahn 

Sebastian Gjerding 

Store oversvømmelse har ramt Kina denne sommer. Blandt andet her i Weihui. 

AFP/STR/RITZAU 

INDLAND 

9. august 2021 

Mandag udkommer første del af den nye hovedrapport fra FN’s Klimapanel, 

IPCC. Det er sjette gang siden 1990, at IPCC gør status over 

klimaudfordringen, og i denne første delrapport fokuserer panelet på 

klimaets alarmerende tilstand og sammenhængen mellem menneskeskabt 

CO2-udledning og ekstreme vejrhændelser. 
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234 forfattere har arbejdet i tre år på den 3.000 sider lange rapport og 

besvaret 78.000 faglige kommentarer fra kolleger for at sikre den 

videnskabelige kvalitet. Rapporten følges op af en anden delrapport i februar 

2022 om de samfundsmæssige konsekvenser og en tredje i marts 2022 om 

mulighederne for at bremse klimaforandringerne. Det hele bliver samlet i en 

synteserapport i september 2022. 

Her er de vigtigste konklusioner fra FN’s Klimapanel: 

Den globale overfladetemperatur er i dag 1,1 grader højere end 1850-

1900. Hvert af de sidste fire årtier har været tiltagende varmere end 

noget foregående årti siden 1850. 

Den globale opvarmning forventes at overstige 1,5 grader i de 

tidlige 2030’ere i alle scenarier på nær det mest pessimistiske, hvor den 

vil stige endnu mere. 

Den globale opvarmning vil overstige 2 grader i midten af det 21. 

århundrede, med mindre der sker store reduktioner af drivhusgasser i de 

kommende årtier. I værste fald stiger temperaturen mellem 3,3 og 5,7 

grader inden år 2100. 

Menneskeligs indflydelse har utvetydigt opvarmet klimasystemet, 

og udbredte og hastige opvarmninger har allerede fundet sted. 

Enhver forøgelse af den globale opvarmning vil betyde, at de ekstreme 

vejrfænomener bliver hyppigere. 

Mange af de forandringer, der forårsages af drivhusgasudledninger frem 

til i dag og i fremtiden, er irreversible i århundreder, op til årtusinder. 

Det gælder særligt forandringer i havene, iskapperne og det globale 

havniveau. 

En fordobling af CO2 i atmosfæren vil øge den globale middeltemperatur 

med 3 graders celcius. 

Arealet af sommerisen i Arktis er nu mindre end på noget tidspunkt de 

seneste 6.000 år, ligesom den »næsten synkrone« tilbagetrækning af 

https://www.information.dk/indland/2021/08/hovedkonklusionerne-alarmerende-nye-rapport-fns-klimapanel 2/3 
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alverdens gletsjere siden 1950 er foregået hastigere end i de sidste 2.000 

år. 

Kilder: DMI og FN’s Klimapanel, IPCC 
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NYHED • Klima • #Energi #Forbrug #Klimaforandringer #Klimaløsninger 
#Landbrug #Mennesker #Skov 

Ny rapport om klimakrisen fra FN: 
hvad betyder det? 

Sune Scheller 
9. august 2021 • 5 min read • 3 Kommentarer 

Det har været en sommer med ekstreme 

vejrfænomener. Hedebølge og tørke i 
Nordamerika, oversvømmelser i Tyskland og 

Kina, og et Grækenland og Tyrkiet, der i skrivende 

stund står i �ammer. En dyster og trist 
erkendelse er ved at ind�nde sig rundt omkring i 
verden: Klimakrisen er ikke længere et diffust 
fremtidsscenarie. Den er virkelig og 

allestedsnærværende med alvorlige 

konsekvenser for liv, ejendom og vores 

muligheder her i livet. 

På ryggen af denne voldsomme sommer udkommer FN’s Klimapanels (IPCC – 

Intergovernmental Panel on Climate Change) længe ventede rapport om, hvad den 

nyeste og fremmeste klimavidenskab fortæller os om klimakrisen. 

Rapporten, Physical Science Basis, som netop er blevet offentliggjort for 
verdenssamfundet, er den første del af klimapanelets sjette hovedrapport (den første 

kom i 1990) og er den mest omfattende og opdaterede samling af videnskabelig viden 

omkring klimaforandringerne. 

Sådan lidt forenklet sagt beskriver rapporten, hvordan klimaet har ændret sig, og hvorfor 
vi oplever de ekstreme vejrfænomener rundt omkring i verden. Den grundlæggende 

forklaring kender de �este af os godt: udledningen af drivhusgasser til atmosfæren. Især 

Kraftigt regn i Bad Neuenahr, Rheinland-Pfalz, 
Tyskland. © Dominik Ketz / Greenpeace 
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CO2 fra afbrændingen af fossil energi som kul, olie og gas, men i høj grad også
udledningen af metan fra landbruget og udvindingen og transport af fossil gas.

fordobling. Ved 3°C (hvor verden lige nu er på vej hen) en �redobling.
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Resumeet af rapporten hedder Summary for Policy Makers men er dog stadig formel og 

spækket med tal og grafer. Lidt kækt kan man sige, at det er videnskabens sprog for: 
“Kom i sving, idioter!” 

Rapporten er dermed også et vigtigt værktøj, når politikere skal diskutere og vedtage 

klimatiltag. Det gælder nationalt, men i høj grad også når verdens ledere mødes til 
klimaforhandlingerne under FN. Til november mødes verdens lande netop til 
klimaforhandlinger i Glasgow, og her er rapporten enormt vigtig for at sikre et ambitiøst 
resultat. 

Hvad står der i IPCC-rapporten? 

Lad os starte med det åbenlyse: Det er uomtvisteligt, at 
menneskets påvirkning har ledt til opvarmning af atmosfæren, 
landjorden og vores oceaner, hvilket har ledt til hurtige og 

omfattende forandringer. Det burde måske ikke længere være 

nødvendigt at fremhæve denne konklusion, men bare lige for 
en god ordens skyld. 

Global opvarmning har i gennemsnit nået 1,01°C i forhold til 
førindustrielt niveau. De seneste fem år (2016-2020) har været 
de varmeste år siden 1850 (hvor målingerne startede). 

Koncentrationen af CO2 i atmosfæren i dag har ikke været så 

høj i de sidste to millioner år. 

Vandstanden i verdenshavene stiger kraftigt. Sammenlignet 
med perioden 1901-1971 er hastigheden af stigningen nu 

tredoblet. Afsmeltningen af indlandsisen i Grønland var i perioden 2010-2019 seks gange 

hurtigere end i perioden 1992-1999. For tabet af ismasse på Antarktis er hastigheden tre 

Smeltevand fra Humboldt 
glesjeren i Nordvest Grønland. 
© Nick Cobbing / Greenpeace 

gange hurtigere i samme perioder. 

I fremtiden kan vi forvente en forøget frekvens af ekstreme og hidtil usete (mens 

målinger har fundet sted) vejrfænomener allerede ved 1,5°C temperaturstigning. For hver 
yderligere halve grad forværres hyppigheden og/eller intensiteten markant. Eksempelvis 

vil ekstrem hede forværres i forhold til i dag allerede ved 1,5°C. Men ved 2°C vil der ske 

en 

Vi bruger cookies for at give dig en bedre oplevelse af denne side. Ved at fortsætte med at bruge siden, 

accepterer du cookies. Læs vores persondatapolitik og vælg, hvilke cookies du vil tillade HER. 

OK 
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Dette er naturligvis blot et meget begrænset udsnit, men ikke desto mindre meget
rammende. Det er både dyster og deprimerende læsning. Klimaforandringerne er her nu,

,
rørledning Keystone XL i Nordamerika.
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og det går rigtig stærkt. Men er det hele så bare død og ødelæggelse? Nej. Der er 
heldigvis stadigvæk mulighed for at forhindre krisens værste konsekvenser. 

Verden flytter sig, men der skal meget mere 
klimahandling til 

FN’s Klimarapport kommer ikke med anbefalinger til, hvad der skal gøres politisk for at 
komme klimakrisen til livs, Klimapanelet benytter sig af modeller, scenarier, grafer osv, 
der siger noget om, hvad der sker, hvis man gør det ene eller det andet, men det er ikke 

det samme som en anbefaling. 

Heldigvis har Greenpeace og mange andre gode forslag til, hvad det er, der skal til for, at 
klimakrisen håndteres og bringes under bedre kontrol. Tiden er knap, og hver eneste 

beslutning vi træffer i dag, vil være med til at afgøre, hvilken verden vi kommer til at leve i. 
Det er nemlig ikke for sent at gøre noget. 

Se blot på, hvad der er sket, siden den sidste store klimarapport fra FN i 2013-2014: 

Vi �k en global klimaaftale i Paris. 

Sol og vind er blevet de billigste kilder til ny elektricitet i det meste af verden (og 

prisen fortsætter med at falde). 

Det Internationale Energiagentur (IEA) har fremvist en vej til en verden inden for 
1.5°C målsætningen og med et energisystem domineret af sol og vind, ingen nye 

investeringer i fossil energi, stop for salg af biler med forbrændingsmotor i 2035, osv. 
Enig, det er ikke imponerende, men det kommer trods alt fra en institution med 

enorm ind�ydelse og oprindeligt sat i verden for at få olien til at �yde frit. 

Den �nansielle sektor rører på sig, og nogle af verdens største pengetanke �ytter 
deres investeringsstrategier tættere og tættere på målsætningerne i Paris-aftalen. 

Bilproducenter på stribe annoncerer nye deadlines for udfasning af biler med 

forbrændingsmotor. 

Både fossile selskaber og regeringer bliver i stigende grad holdt ansvarlig for deres 

handlinger ved domstolene. En hastigt stigende bølge af domme verden over 
forlanger, at der gøres mere i kampen mod klimaforandringerne. 

Projekter om fossil infrastruktur bliver i stigende grad opgivet som fx den store 

Vi bruger cookies for at give dig en bedre oplevelse af denne side. Ved at fortsætte med at bruge siden, 

accepterer du cookies. Læs vores persondatapolitik og vælg, hvilke cookies du vil tillade HER. 
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Men vigtigst af alt er det et stigende pres på virksomheder og regeringer for at tage
klimakrisen seriøs. Unge som ældre, organisationer, skolestrejkere, store folkelige
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demonstrationer forlanger handling. 

Intet af dette er desværre nok. Langt fra endda. Men det viser, at forandringen er mulig. 

Hvad skal der til for at løse klimakrisen? 

Det korte svar er mere af det samme, men meget, meget mere ambitiøst og hurtigere. 
Alle sektorer og dele af økonomien skal bidrage. Færre �yvninger, markant mindre 

animalsk produktion i landbruget, udfasning af fossile brændsler, osv. Ingen går fri og 

alle skal bidrage. 

Den nye FN-rapport har ikke scenarier for, hvordan vi begrænser udledningen af 
drivhusgasser, da dette først er et emne for de senere dele af rapporten, der udkommer 
næste år. Men kigger vi på en af de centrale grafer fra den specialrapport, som FN’s 

Klimapanel udgav i 2018 om, hvordan vi kan begrænse opvarmningen til 1,5°C som 

vedtaget i Paris-aftalen, så får vi en godt billede: 

Vi bruger cookies for at give dig en bedre oplevelse af denne side. Ved at fortsætte med at bruge siden, 

accepterer du cookies. Læs vores persondatapolitik og vælg, hvilke cookies du vil tillade HER. 
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Uanset hvilket scenarie man følger i grafen til venstre, kræver de næste år
øjeblikkelige og kraftige reduktioner. De næste 10 år bliver således altafgørende for
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vores chancer om at komme i mål med Paris-aftalen. 

Jo længere vi venter, desto mere drastiske reduktioner skal der til. 

Verden skal nå klimaneutralitet omkring 2050. Det vil sige, at vores udledninger 
samlet set skal være 0. Vi kan således udlede ganske lidt, såfremt vi samtidig fjerner 
den samme mængde drivhusgasser fra atmosfæren). 

Luftige løfter fra virksomheder og regeringer om klimaneutralitet i 2050 er ikke godt 
nok uden markante delreduktionsmål fra egne udledninger i 2025, 2030, osv. 

Klimakrisen rykker tættere på 

Vær med 

About the author 

Sune Scheller 

Sune er ansvarlig for og driver kampagnerne på det danske kontor, både “hands on” i det 

daglige arbejde og på større strategisk niveau. Tidligere har Sune i en årrække været 

arbej… 
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accepterer du cookies. Læs vores persondatapolitik og vælg, hvilke cookies du vil tillade HER. 

OK 

https://www.greenpeace.org/denmark/vi-arbejder-med/klima/ny-rapport-om-klimakrisen-fra-fn-hvad-betyder-det/ 5/8 

https://www.greenpeace.org/denmark/author/sschelle/
https://www.greenpeace.org/denmark/nyhed/
https://www.greenpeace.org/denmark/div/hoejdepunkter-fra-2021/
https://www.greenpeace.org/denmark/tag/klimalosninger/
https://www.greenpeace.org/denmark/vaer-med/klimakrise/
https://www.greenpeace.org/denmark/vaer-med/klimakrise/
https://www.greenpeace.org/denmark/vaer-med/klimakrise/
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https://www.greenpeace.org/denmark/vi-arbejder-med/klima/ny-rapport-om-klimakrisen-fra-fn-hvad-betyder-det


      

   

      
         

 

  

 

  

 

       
 

 

    

       
          

 

 

 

 

 

 

  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

1/23/22, 8:26 PM Her er de nedslående konklusioner i FN's klimarapport - TV 2 

KLIMA 

Her er de nedslående konklusioner i FN's 
klimarapport 

9. aug. 2021, 14:02 

af Rasmus Bragh Schulz 

Vi slipper ikke for yderligere temperaturstigninger. Men 
hvis vi skynder os, er vi ikke helt prisgivet, konkluderer 
rapporten. 

Kloden sveder, og fremover får vi mere tørke, flere hedebølger og mere 

nedbør. Det er uomgængeligt, og det er i altoverskyggende grad vores 

egen skyld. 

Det er nogle af de klare konklusioner fra den 3000-siders klimarapport, 
som FN’s klimapanel, IPCC, udgav mandag. 

Her er fem ting, du skal vide om rapporten og dens konklusioner 
(https://vejr.tv2.dk/2021-08-09-de-vilde-vejrfaenomener-er-menneskeskabte-konkluderer-fn-rapport) 

: 

Klimarapporten over dem alle 

Rapporten, der går under navnet AR6, er ikke bare en ny gang 

klimaforskning, der kan sidestilles med enhver anden videnskabelig 

afhandling. Det er derimod klimarapporten over dem alle, som 234 

forskere de seneste tre år har bidraget til at udforme. 

Rapporten afspejler ikke spritny forskning, men er derimod en vægtning og 

sammenfatning af 14.000 forskellige studier om klimaforandringer lavet af 

forskere verden over. Den udgives hvert syvende år. 

- Rapporten repræsenterer den mest eksakte videnskab på området, og 

det vil være den, som politikere både på et globalt og et lokalt plan træffer 

beslutninger ud fra de næste mange år, siger meteorolog på TV 2 Andreas 

Nyholm. 

https://nyheder.tv2.dk/klima/2021-08-09-her-er-de-nedslaaende-konklusioner-i-fns-klimarapport 1/3 

https://tv2.dk/
https://nyheder.tv2.dk/klima
https://shared.tv2.dk/profil/rasmus-bragh-schulz
https://vejr.tv2.dk/2021-08-09-de-vilde-vejrfaenomener-er-menneskeskabte-konkluderer-fn-rapport
https://nyheder.tv2.dk/klima/2021-08-09-her-er-de-nedslaaende-konklusioner-i-fns-klimarapport
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Således afspejler rapporten ikke udelukkende forskning, men også politik. 

Alle FN’s 195 medlemsstater skal blive enige om ordlyden, og desto mere 

interessant er det derfor, at rapporten udtaler sig i så bestemte vendinger. 

Det er ”utvetydigt” vores egen skyld 

En markant forskel fra tidligere rapporter er sikkerheden, hvormed rapport 

udtrykker sig. 

Konsekvent bruger rapporten ordvalg som ”meget sandsynligt” og 

”praktisk talt sikkert”, og det står i kontrast til tidligere rapporter, siger 

Andreas Nyholm. 

Eksempelvis konkluderer rapporten, at stigningen i CO2-mængden i 
atmosfæren siden før industrialiseringen i ”overvældende” grad skyldes 

mennesker. Ligeledes står der i rapporten, at den globale opvarmning 

”utvetydigt” skyldes menneskelige aktiviteter. 

Tidligere har det været anslået, at temperaturstigningerne vil være mellem 

1,5 og 4,5 grader i år 2100, hvis vi fortsatte med at udlede lige så mange 

drivhusgasser som hidtil. 

Nu anses en stigning på 2,1 til 3,5 grader for det mest sandsynlige, selvom 

nogle prognoser skruer markant længere op for varmen. 

Vi lever i klimaforandringernes tid 

I mange år har meget klimaforskning forsøgt at forklare, hvordan 

fremtidens klima kommer til at se ud. 

Den slags adresseres også i rapporten, men denne gang konkluderes det 

ligeledes, at vi allerede befinder os midt i klimaforandringernes tidsalder. 

- I modsætning til tidligere rapporter tør man nu godt sige, at de ekstreme 

vejrfænomener, man ser rundt i verden, rent faktisk skyldes 

klimaforandringer, siger Andreas Nyholm. 

Når vi ser ekstreme hedebølger, der bringer canadiske termometre op i 
nærheden af 50 grader, massiv nedbør, der oversvømmer dele af Tyskland 

og Belgien, og tørke, der sætter ild i skove verden over, skyldes det altså 

klimaforandringer. 

https://nyheder.tv2.dk/klima/2021-08-09-her-er-de-nedslaaende-konklusioner-i-fns-klimarapport 2/3 

https://nyheder.tv2.dk/klima/2021-08-09-her-er-de-nedslaaende-konklusioner-i-fns-klimarapport
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Ikke fordi de vejrfænomener var udeblevet uden klimaforandringer, men 

snarere fordi klimaforandringerne gør, at fænomenerne vil indtræffe 

hyppigere – og i voldsommere form. 

Det bliver varmere – og hurtigere end vi troede 

Ifølge rapporten bliver det, uanset hvad vi gør eller ikke gør, fortsat 

varmere her på jord. I hvert fald indtil midten af dette århundrede. 

I det kommende årti forventer rapporten således, at 

temperaturstigningerne vil overgå de 1,5 grader, som Paris-aftalen fra 

2015 havde som målsætning. 

Ligeledes siger rapporten, at der skal gøres noget drastisk, hvis 

temperaturen ikke skal overstige de to grader. 

På det mere jordnære plan tilføjes det, at temperaturstigningerne på selve 

landjorden allerede nu ligger mellem 1,34 og 1,83 grader, mens 

temperaturstigningerne over verdenshavene ligger på højst 1 grad. Derfor 

bliver det altså markant varmere, der hvor vi mennesker rent faktisk bor. 

Vi kan stadig nå at gøre noget 

Men er vi mennesker så ude på så dybt vand, at vi ikke længere kan gøre 

noget? Heldigvis ikke. 

Rapporten konkluderer, at hvis man ønsker at lægge de globale 

temperaturstigninger fast på et bestemt niveau, bliver man nødt til at 

nedbringe klodens samlede CO2-udledning til et netto-nul. 

Det betyder, at vi kun må udlede CO2, hvis vi formår at suge lige så meget 

CO2 ud af atmosfæren igen. 

Desuden skal udledningen af andre drivhusgasser som eksempelvis 

metangas begrænses kraftigt, foreskrives det. 

https://nyheder.tv2.dk/klima/2021-08-09-her-er-de-nedslaaende-konklusioner-i-fns-klimarapport 3/3 

https://nyheder.tv2.dk/klima/2021-08-09-her-er-de-nedslaaende-konklusioner-i-fns-klimarapport


          

 

         

   

                    

              

                   

             

                      

                     

    

        

       

           

          

    

                     

               

                    

             

                     

                     

     

         

FORSIDE  OM NYHEDER  NYHEDER  

DANSK ELPRODUKTION SLOG I 2019 NY GRØN REKORD – LAVESTE CO2-UDLEDNING NOGENSINDE 

DANSK ELPRODUKTION SLOG I 2019 NY GRØN REKORD – LAVESTE CO2-UDLEDNING NOGENSINDE 

PUBLICERET D. 4.6.2020 09.37 

En danskproduceret kilowatt-time udledte i 2019 135 gram CO2. Tallet har aldrig været lavere, og det er ca. en syvende del 

af, hvad der blev udledt 1990 – da var tallet over 1000 gram pr kWh. 

De danske elproducenter slog i 2019 grøn rekord. En gennemsnitlig produceret kilowatt-time udledte 135 gr. CO2, og det er det 

laveste niveau nogensinde. Året før, i 2018, var tallet 194 gr. pr kWh. 

- Ser man historisk, er det et virkeligt, virkeligt lavt tal, og det viser den imponerende grønne rejse, som det danske elsystem 

har været på. I 1990 udledte en produceret kilowatt-time over 1000 gram C02 - cirka syv gange så meget, siger Hanne Storm 

Edlefsen, områdeleder i Energinet Elsystemansvar. 

Grafen viser CO2-udledning fra dansk elproduktion fra 1990 og frem. 

https://energinet.dk/
https://energinet.dk/Om-nyheder
https://energinet.dk/Om-nyheder/Nyheder


            

       

  

                

                       

                     

                      

   

                  

                

                            

              

    

               

                      

                     

                 

            

 

            

        

   

               

                      

                      

                      

    

                 

                 

                             

              

     

                

                      

                      

                  

            

 

Tallene er opgjort i Energinets årlige ”Miljørapport over dansk elproduktion og kraftvarmeproduktion” (/Om-

publikationer/Publikationer/Miljoerapport-2020) og er bl.a. baseret på Energistyrelsens Energiproducenttælling. 

Rekord lavt kulforbrug 

Der er især to årsager til, at elproduktionen endnu en gang slår ny grøn rekord: 

For det første er der blevet produceret mere grøn strøm, bl.a. fordi havmølleparken Horns Rev 3 blev sat i drift i 2019. 

For det andet er der brugt meget mindre kul til elproduktion, bl.a. fordi priserne på CO2-kvoter – og dermed prisen for at 

udlede CO2 – er steget. Faktisk faldt kulforbruget med 46 procent eller hele 28 PJ til 33,5 PJ. Også det er rekordlavt. 

Op i højere enhed 

- Det er værd at bemærke, at samtidig med at fossile brændsler bliver udfaset, så opretholder Danmark sin 

årsnettoproduktion af el. Det grønne erstatter så at sige det sorte. Det underbygger, at grøn omstilling, høj 

forsyningssikkerhed og en elpris der er til at betale godt kan gå hånd i hånd. At få de tre ting til at gå op i en højere enhed er 

det, vi i Danmark har været gode til gennem tiden, siger Hanne Storm Edlefsen. 

Minus eksport og plus import 

Tallene i Miljørapporten dækker danskproduceret el. Medregner man import og modregner eksport af strøm med nabolande, 

så udleder 1 kWh i en dansk stikkontakt 145 gram C02. Det tal er også rekord lavt og lavere, end Energinets foreløbige 2019-

miljødeklaration for 1 kWh, som blev offentliggjort i januar, indikerede. Da viste tallet 150 gr CO2 per kWh, der kommer ud af 

stikkontakterne. Det har efterfølgende vist sig, at flere virksomheder mv. har udfaset fossile brændsler til fordel for fx 

biobrændsler. Læs mere i den endelige ”Miljødeklaration af 1 kWh el, 2019”. (https://energinet.dk/El/Gron-

el/Miljoedeklarationer) 

https://energinet.dk/Om-publikationer/Publikationer/Miljoerapport-2020
https://energinet.dk/El/Gron-el/Miljoedeklarationer


  

 

      

                 
 

  

          

                 

  

 

             

              

                  

                  

   

             

              

                   

 

   

 

 

  

      

 

 

                  
  

 

   

           

 

Lagkagediagram viser, hvor strømmen i de danske stikkontakter kommer fra, når eksport til nabolande er trukket fra og 

import lagt til. 

Du kan dykke ned i tallene i Miljørapporten her. (/Om-publikationer/Publikationer/Miljoerapport-2020) Ud over rekordlavt 

kulforbrug, kan du også læse om rekordhøjt forbrug af biobrændsler og affald til elproduktion. 

Siden er 12. juni 2020 opdateret. Den øverste graf er opdateret, da der var fejl i den oprindelige graf. 

KONTAKT 

Hanne Storm Edlefsen 

Energiøer 

Systemansvar 

HSE@ENERGINET.DK (MAILTO:HSE@ENERGINET.DK) 

+45 2333 8550 (TEL:+45 2333 8550) 

DEL 

   

 (mailto:?subject=Tag et kig på denne side: Dansk elproduktion slog i 2019 ny grøn rekord – laveste CO2-udledning 
nogensinde | 
Energinet&body=%0A%0A%0ADu%20finder%20siden%20via%20dette%20link%20https%3A%2F%2Fenerginet.dk%2FOm-
nyheder%2FNyheder%2F2020%2F06%2F03%2FDansk-elproduktion-slog-i-2019-ny-groen-rekord-laveste-CO2-
udledning-nogensinde) 

ABONNER PÅ NYHEDER 

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt. 

ABONNER 

mailto:HSE@energinet.dk
tel:+45 2333 8550
mailto:?subject=Tag%20et%20kig%20p%C3%A5%20denne%20side:%20%20Dansk%20elproduktion%20slog%20i%202019%20ny%20gr%C3%B8n%20rekord%20%E2%80%93%20laveste%20CO2-udledning%20nogensinde%20|%20Energinet&body=%0A%0A%0ADu%20finder%20siden%20via%20dette%20link%20https%3A%2F%2Fenerginet.dk%2FOm-nyheder%2FNyheder%2F2020%2F06%2F03%2FDansk-elproduktion-slog-i-2019-ny-groen-rekord-laveste-CO2-udledning-nogensinde
https://energinet.dk/Om-publikationer/Publikationer/Miljoerapport-2020
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