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Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer 
(sommer-efterårsferien) 
 
Sten fortæller historier (5 lektioner) 
Formålet med forløbet er, at eleverne kan fortælle, hvilke bjergartsdannende mineraler der er 
mest almindelige. Forløbets formål er endvidere, at eleverne kan gengive de processer, der 
omdanner bjergarter i det ydre geologiske kredsløb. Endelig er målet, at eleverne kan 
forklare forskellen på magmatiske, metamorfe og sedimentære bjergarter. 
 
Landskaber og det ydre geologiske kredsløb (5 lektioner) 
Målet med forløbet er, at eleverne kan forklare processerne i det ydre geologiske kredsløb og 
præsentere, hvordan landskaber dannes, og hvordan disse landskabsdannelser kan blive til 
turistattraktioner. 
 
Fællesfagligt forløb om CO2 
Dette fællesfaglige forløb mellem fagene biologi, geografi og fysik/kemi har til opgave at 
belyse det af læseplanen for fysik/kemi fastlagte problemfelt "Den enkeltes og samfundets 
udledning af stoffer". Målet med undervisningsforløbet er, at eleverne kan forklare, hvordan 
mennesket gennem udledning af drivhusgasser er medvirkende til at påvirke den globale 
opvarmning og skubbe til balancen i carbonkredsløbet. 

Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan 
(efterårsferien-jul) 
 
Den demografiske transitionsmodel (6 lektioner) 
Hensigten med undervisningsforløbet er, at eleverne kan gengive og forklare faserne i den 
demografiske transitionsmodel. Målet er endvidere, at eleverne bliver fortrolige med de 
grundlæggende mekanismer bag demografi og befolkningsbeskrivelser, herunder 
befolkningsbalanceligningen. Endelig er målet, at eleverne skal kunne vurdere udfordringer 
og problematikker i forbindelse med forskellige befolkningers sammensætninger. 
 
Klimaforandringer i havet (9 lektioner, heraf 3 i geografi) 
Dette fællesfaglige forløb mellem fagene geografi og biologi har til opgave at belyse, hvordan 
de menneskeskabte klimaforandringer ikke kun påvirker økosystemer på landjorden, men 
også i havet. Eleverne skal blandt andet se nærmere på, hvordan de ændrede abiotiske 
forhold i havet påvirker økosystemernes fødekæder og fødenet. 
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Fællesfagligt forløb om fjernvarme 
Dette fællesfaglige forløb mellem fysik/kemi, biologi og geografi har til opgave at belyse det 
centralt fastlagte fokusområde "Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan". Målet 
med dette forløb er, at eleverne kan argumentere for, hvordan fjernvarmeproduktion i 
Danmark kan forbedres, samt hvilke fordele og udfordringer der kan være ved brugen af 
fjernvarme. 

Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår 
(jul-vinterferien) 
 
Internationalt samarbejde (4 lektioner) 
Formålet med forløbet er, at eleverne kan forklare, hvad FN og NGO'er er for størrelser. Det er 
også målet, at eleverne kan diskutere, hvordan FN og NGO'er prøver at hjælpe stater, folk og 
regeringer på vidt forskellige måder. 
 
Global handel og multinationale selskaber (5 lektioner) 
Formålet med undervisningsforløbet er, at eleverne kan gengive og diskutere de processer, 
der har gjort det muligt at etablere multinationale selskaber i Danmark, og hvilke faktorer der 
skal til for at kunne skabe et multinationalt selskab. 
 
Fællesfagligt forløb om stråling 
Dette fællesfaglige forløb i biologi, geografi og fysik/kemi har til opgave at belyse det centralt 
fastlagte fokusområde "Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår". Herigennem 
skal eleverne opnå viden om strålings indvirkning på Jordens klima samt strålings betydning 
for menneskets sundhed. 
 

Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår 
(vinterferien-påske) 
 
Fair- og unfair trade (5 lektioner) 
Hensigten med dette forløb er, at eleverne kan forklare, hvordan produktionen af 
landbrugsvarer i ulande kan udvikles, og hvad multinationale selskaber kan gøre i jagten på 
profit. Endelig er målet, at eleverne kan vurdere, hvordan fairtrade og et multinationalt selskab 
kan fungere sammen. 
 
Digital prøve 
Som forberedelse til en eventuel skriftlig prøve i geografi vil det være naturligt at lade 
eleverne prøve en eller to digitale prøver, så de er klædt ordentligt på til de skriftlige, digitale 
prøver i naturfag. 
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Hjælp landsbyen! 
Dette fællesfaglige forløb i biologi, geografi og fysik/kemi har til opgave at belyse det centralt 
fastlagte fokusområde "Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår". 
Eleverne bliver præsenteret for en række problemstillinger, som tager udgangspunkt i en 
landsby i et udviklingsland. De skal med afsæt i deres viden fra naturfagene undersøge, 
diskutere og designe simple tekniske løsninger, der kan forbedre landsbyboernes levevilkår 
og sundhed. 
 
Frem mod naturfagsprøven 
Efter udtræk af fællesfagligt fokusområde – tidligst 1. april – arbejder eleverne resten af 
skoleåret med deres problemstilling og arbejdsspørgsmål frem til den fællesfaglige prøve. 
 


