
Med det digitale system Xplore Biologi får 
du til hvert klassetrin adgang til et stort 
udvalg af forløb med fagligt kernestof, 
grundige lærervejledninger og opgaver, 
test og digitale ressourcer. Xplore Biologi 
lever op til Fælles Mål og har fokus på 
fagets fire kompetenceområder.
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muligheder for at skabe sammenhæng og samarbejde 
mellem naturfagene. Forfatterne fra alle tre naturfag har ar-
bejdet tæt sammen i udarbejdelsen af systemerne. De har 
som en del af dette arbejde afstemt og koordineret brugen 
af fagbegreber i hele 1.-9. klasse og naturfagene imellem.

Komplette undervisningsforløb
Xplore-systemerne til naturfag i overbygningen bygger 
videre på indholdet fra Xplore Natur/teknologi og skaber 
progression i det naturfaglige stof fra 1.-9. klasse. Eleverne 
vil derved opleve genkendelighed i undervisningen på 
tværs af fagene. 
Med Xplore-systemerne får I komplette undervisningsforløb 
til en travl hverdag, hvor der er tænkt på både faglig pro-
gression, faglig fordybelse og fællesfaglighed. 

Problemorienteret casemateriale til hvert forløb
I portalerne og bøgerne i 2. udgave findes casemate-
riale til hvert forløb. Xplore lever dermed fuldt op til de 
justerede læseplaner og vejledninger fra 2019. Hvert 
forløb indledes med en case med en virkelighedsnær  
problemstilling. Herefter følger en undersøgende op-
gave, der vækker elevens nysgerrighed og motivation. I 
slutningen af forløbet møder eleverne et perspektiver-
ende og ofte fællesfagligt emne og opgave, der trækker 
tråde til aktuelle problemstillinger.

Dine elever kan bl.a. arbejde med
   Inspirerende faglig tekst, der kan læses op
   Undersøgende opgaver og eksperimenter
   Videoer, animationer, illustrationer og kort
   Selvrettende Prøv-selv test og adaptive test
   Fagligt leksikon, logbøger og notefunktion
   Test og prøveoplæg til alle naturfagsprøverne.

Lærerressourcer, der sparer tid 
   Årsplanlægningsværktøj med både enkelt- og 

fællesfaglige planer
   Omfattende lærervejledninger med kopiark
   Integration til MinUddannelse, MeeBook, EasyIQ og 

MoMo
   Let overblik over test- og opgavebesvarelser 
   Mulighed for at oprette dit eget indhold til eleverne
   Opgavebank, hvor du kan filtrere på færdigheds- og 

vidensmål, opgavekategorier og på typerne  
Eksperimenter og undersøgelse, Problemløsning 
samt Færdighedstræning.

Xplore er fuldt dækkende systemer til en komplet under-
visning i biologi, geografi og fysik/kemi. Fagstoffet er redak-
tionelt udvalgt og tilpasset fagets læseplaner. Xplore- 
systemerne består af tre parallelle fagsystemer til natur-
fagene, læremidlet Xplore Fællesfagligt til de fællesfaglige 
fokusområder samt portalen Xplore Prøver og test med 
test- og prøveforberedende materialer til samtlige prøve-
former i naturfagene. 

Fokus på fællesfaglighed 
I læremidlerne er fællesfagligheden i højsædet. Derfor er 
der i de tre fagsystemer for hver årgang tre fællesemner, 
som går på tværs af fagene. I Xplore Fællesfagligt får du 
materiale til arbejdet med de fællesfaglige fokusområder og 
den fællesfaglige prøve. Systemerne giver dermed ideelle 
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Tag dine elever med  
på opdagelse i naturfagene
Xplore Biologi, Fysik/kemi, Geografi, 
Fællesfagligt og Prøver og test 

Med Xplore-systemerne får du læremidler med pædagogisk- 
didaktisk bearbejdet fagstof tilpasset og målrettet de enkelte 
klassetrin. Materialerne støtter dig i planlægningen og  
gennemførelsen af undervisningen. Xplore-systemerne til  
naturfagene fås som systemportaler og trykte bogsystemer.

Vælg mellem systemportaler  
eller bogsystemer:
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XploreXplore
2. UDGAVE · ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan 

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Fysik·kemi 8 består af 

- en elevbog

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver

- en e-bog med lyd, videoer, supplerende materialer, adaptive test mv.

Xplore   Fysik·kemi 8  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

biologi set i fysik/kemi perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse

- en central fordybelsesdel med det faglige stof

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.
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2.udgave

Ny bagsidetekst
Ms. ligger i mappe

Ny stregkode

 Systemportaler til 
7.-9. klasse.

 Bogsystemer 
til 7.-9. klasse 
med elevbøger, 
elevhæfter og 
lærerhåndbøger.

 E-bøger til 
7.-9. klasse er en 
overskuelig bladre-
version af den 
trykte elevbog. 



4      Xplore Fællesfagligt 7-9 Xplore Fællesfagligt 7-9      5

Xplore Fællesfagligt 7-9 Portal

Styrk arbejdet med de  
fællesfaglige fokusområder 
Xplore Fællesfagligt 7-9 Portal

Med portalen Xplore Fællesfagligt får I 
en omfattende portal med fagligt grund-
stof, aktiviteter og lærervejledning til de 
fællesfaglige fokusområder. Portalen  
integrerer biologi, fysik/kemi og geografi i 
alle forløb.  

Læremidlet giver jer adgang til ni fællesfaglige forløb, hvoraf 
seks forløb er de fællesfaglige fokusområder fra læse-
planerne. Portalen indeholder materiale til både forberedelse 
og gennemførelse af den praktisk-mundtlige naturfagsprøve i 
biologi, fysik/kemi og geografi. 

Xplore Fællesfagligt indeholder bl.a.

   Fællesfaglige forløb med tekster, illustrationer og videoer
   Fællesfaglige opgaver og eksperimenter opbygget om-
kring kompetenceområderne

   Oplæsning af tekst (indtalt i lydstudie)
   Referencer til faglig fordybelse i relateret fagstof i  
systemportalerne Xplore Biologi, Xplore Geografi og 
Xplore Fysik/kemi

    Logbøger, notefunktion og fagligt leksikon.

Ressourcer til læreren
I lærervejledningen finder du inspiration til den fællesfaglige 
undervisning samt forslag til problemstillinger og arbejds-
spørgsmål. Du får også forslag til lektionsplaner og ideer til, 
hvordan emnerne i lektionsplanen kan behandles i en vek-
selvirkning mellem enkeltfaglige og fællesfaglige moduler.

Nyt forløb: Den menneskeskabte tidsalder
Med forløbet kan eleverne blive klogere på, hvordan 
menneskets aktiviteter påvirker kloden gennem emner 
om klimaændringer, biodiversitetskrise, pandemier, spred-
ning af dyre- og plantearter og plastikforurening. Desuden 
belyser forløbet, hvordan menneskets forbrug og transport 
samt befolkningsudvikling alle er forhold, som er med til at 
præge Jorden. 

Forløbene i Xplore Fællesfagligt er alle sammen brede natur-

faglige områder, som kan rumme problemstillinger og  

arbejdsspørgsmål indenfor både geografi, biologi og fysik/

kemi. Indholdet trækker på alle fag og inddrager dels grund-

viden og dels nye forskningsområder.

Vi har i udviklingen taget afsæt i de naturfaglige kompe-

tenceområder. Det gælder især opgaverne, hvor det under-

søgende arbejde har høj prioritet og omfatter arbejde i 

laboratoriet, i klasselokalet eller i uderummet. Undersøgel-

serne suppleres med modeller og nye perspektiver og er en 

stor hjælp, når eleverne skal formulere problemstillinger og 

tilhørende arbejdsspørgsmål.

Xplore Fællesfagligt kan ligeledes suppleres med system-

portalerne Xplore, hvor både tekst og aktiviteter kan bidrage 

til den fællesfaglige undervisning.  

Ulla Hjøllund Linderoth, naturfagskonsulent, formand for Opgave
kommissionen i biologi og forfatter på Xplore Fællesfagligt.

“

Indhold i portalen

53 emner fordelt på ni forløb samt stort 
udvalg af fællesfaglige opgaver  
og eksperimenter 

   Den menneskeskabte tidsalder 
   Fremtidens bæredygtige produktion
   Bæredygtig energiforsyning
   Drikkevand – nu og i morgen
    Udledning af stoffer
   Stråling fra omgivelserne
   Teknologi og sundhed i hverdagen
   Katastrofer – frygt og håb
    Liv i Universet

 

Se portalen på: faellesfagligt.xplore.dk 

Xplore Fællesfagligt 7-9 Portal  
Pris: 37 kr. pr. elev i 7.-9. klasse pr. år.
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Omfattende lærerhåndbog
I lærerhåndbogen finder du masser af støtte og inspiration 
til arbejdet med det fællesfaglige projekt arbejde. Udover 
faglige og didaktiske tekster med forslag til den fælles plan-
lægning af undervisnings- og fagsamarbej det inde holder 
lærerhåndbogen en grundig vejledning til hvert opslag i 
elevbogen og elevhæftet. Lærerhåndbogen indeholder 
desuden eksempler på problemstillinger og arbejdsspørgs-
mål, som du kan bruge i undervisningen. 
 
Eleverne kan arbejde med praktiske undersøgelser
Med elevhæftets opgaver trænes elevernes færdigheder 
i at udføre praktiske undersøgelser samt at arbejde med 
modeller og at perspektivere undersøgelser og resultater.
Med opgaverne kan eleverne desuden øve sig i at formu-
lere og arbejde med problemstillinger og arbejdsspørgsmål.
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Sæt elevernes kompetencer i spil 
Gennem en fællesfaglig elevbog og et tilhørende elevhæfte 
får dine elever hjælp og inspiration til at formulere pro-
blemstillinger og udarbejde arbejdsspørgsmål som forbere-
delse til naturfagsprøven. Hvert af bogens kapitler integrerer 
alle tre naturfag. Opgaverne i Xplore På tværs er opbygget, 
så eleverne bliver bekendte med de forskellige kompeten-
ceområder: undersøgelse, model le ring, perspektivering og 
kommunikation.  

Integreret fællesfaglighed
Bogsystemet er skrevet i et tæt samarbejde mellem forfat-
terteamet fra Xplore Biologi, Xplore Fysik/kemi og Xplore 
Geografi. Kapitlerne i bogen indeholder alle en indledning 
med inspiration til det fællesfaglige arbejde og en central 
del med det fællesfaglige stof. Kapitlerne afsluttes med 
en opsumme ring af de centrale begreber, fællesfaglige 
opgaver samt konkrete henvisninger til, hvor I kan fordybe 
jer yderligere i fagstoffet i Xplore-bøgerne.

Inspiration til den fællesfaglige  
naturfagsundervisning
Xplore På tværs 7-9  Bogsystem

Xplore På tværs integrerer både 
biologi, fysik/kemi og geografi i 
alle kapitler og støtter både dig 
og dine elever i arbejdet med 
de fællesfaglige fokusområder.

Xplore På tværs 
indeholder 47 emner fordelt på 8 fællesfaglige kapitler:

   Fremtidens bæredygtige produktion
    Bæredygtig energiforsyning
   Drikkevand – nu og i morgen
   Udledning af stoffer
   Stråling fra omgivelserne
   Teknologi og sundhed i hverdagen
   Katastrofer – frygt og håb
   Liv i Universet

Elevbog 
Pris pr. stk.: 210 kr.
Elevhæfte
Pris pr. stk.: 36 kr.
Lærerhåndbog 
Pris pr. stk.: 490 kr.
E-bog  
Pris pr. klasse pr. år: 381 kr.

I elevbogen kombineres det lettilgængelige fagsprog med informative  
illustrationer.
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Glasset i et drivhus lader sollyset komme ind, og solenergien optages af planterne i drivhuset. Her 

omdannes solenergien til kemisk energi ved fotosyntesen og til termisk energi, der udsendes som 

langbølget varmestråling. I drivhuset dæmpes varmeafgivelsen af glasset. Varmeafgivelsen fra Jordklo-

den dæmpes af skyer og methan (CH4), carbondioxid (CO2) og dinitrogenoxid (N2O) i atmosfæren.

 De vigtigste drivhusgasser er methan, carbondioxid og dinitrogenoxid. Mængden af vanddamp og 

skyer varierer over tid og fra sted til sted. Trods de store variationer er luftens samlede indhold af vand 

på hele Jorden konstant.

Menneskeskabt drivhuseffekt
Efter vanddamp er CO2 den vigtigste drivhusgas i forhold til global opvarmning. Mængden af CO2 

har forandret sig igennem Jordens historie, bl.a. pga. forandringer i livet på Jorden eller voldsomme 

vulkanudbrud. 

 Inden for de sidste 150 år er indholdet af CO2 i atmosfæren steget meget pga. udledning af CO2 

fra afbrænding af olie, kul og naturgas. Samtidig er Jordens gennemsnitstemperatur steget.

Konsekvenser af global opvarmning
Mens CO2 spredes over hele Jordkloden, er der store regionale forskelle på, hvor meget temperatu-

ren stiger, om der falder mere eller mindre nedbør, og om der kommer flere eller færre orkaner og 

storme.

 I nogle lande bliver det muligt at dyrke nye og flere afgrøder. I Danmark er vindyrkning blevet en 

mulighed, og Grønland er blevet selvforsynende med kartofler. Desværre er konsekvenserne af global 

opvarmning negativ for den største del af Verdens befolkning. 

 Tørke, flere og kraftigere orkaner samt oversvømmelser og erosion af kysterne er nogle af de nega-

tive konsekvenser af global opvarmning.

DRIVHUSGASSERNES KONSEKVENSER

Drivhusgasserne i atmosfæren fungerer som et 
drivhus.

Den blå kurve viser CO2-indholdet i ppm (parts 
pr. million), og den røde viser Jordens gennem-
snitstemperatur. Kurverne følges ad, hvilket peger 
på en markant sammenhæng.
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Oversvømmelser
Smeltning af indlandsis på bl.a. Grønland og Antarktis vil sammen med havvandets udvidelse pga. 

opvarmning sandsynligvis føre til en havstigning på 0,5 til 1,5 m inden år 2100. Det vil medføre store 

oversvømmelser i lavtliggende områder. 

Tørke
Højere temperaturer medfører større fordampning. Det kan betyde tørke og ørkendannelse, medmin-

dre der samtidig falder mere nedbør. Den globale opvarmning vil gøre det svært at skaffe vand nok i 

store områder, der i dag har knaphed på vand, fx i Sahel i Afrika og i Spanien i Sydeuropa.  

 Klimaflygtninge vil sandsynligvis betyde en forøgelse af antallet af flygtninge, der søger mod Nord-

europa og andre områder, som i mindre grad bliver ramt af negative konsekvenser af den globale 

opvarmning.

Naturen forandres
Når klimaet ændrer sig, forandres den naturlige plantevækst og dyrelivet i Verdens biotoper. Herved er 

der risiko for, at unikke plante- og dyrearter uddør. Nogle dyr og planter spredes til nye områder, hvor 

de ikke har naturlige fjender. De kaldes invasive arter, hvis de bliver en trussel mod den oprindelige 

flora og fauna. 

 Nogle dyr vil måske bringe smitsomme sygdomme med sig. For eksempel frygtes det, at malaria 

vil spredes som følge af den globale opvarmning. I fremtiden vil der være større områder med varmt 

klima, hvor myggen trives.

Maldiverne er en øgruppe i Indiske Ocean, 
hvor det højeste punkt er 2,4 meter over havets 
overflade. Øgruppen risikerer helt at forsvinde på 
grund af global opvarmning. 

Malariamyggen indeholder 
en parasit, som er afhængig 
af mennesket som vært for at 
kunne udvikle sig og få unger. 

Områder, der vil blive særligt hårdt ramt af klima
ændringer. Tørke, voldsomme uvejr og havets 
erosion af kysten kan tvinge folk til at flygte.

Maldiverne

Asien

Tørke
Orkan
Erosion
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Xplore Prøver og test 7-9

Forbered dine elever til grund
skolens prøver i naturfagene  
Xplore Prøver og test 7-9

Xplore Prøver og test er en portal med 
materialer til den digitale selvrettende 
prøve og den mundtlige fællesfaglige 
naturfagsprøve. I læremidlet findes 
også selvrettende adaptive test og 
træningsopgaver. 

Læremidlet giver dig mulighed for nemt at evaluere dine 
elevers læring og forberede dem til grundskolens prøver i 
naturfag. 

I portalen findes:
   Selvrettende digitale prøver 
   Selvrettende adaptive test
   Skabelonværktøj til den fællesfaglige naturfagsprøve
   Træningsopgaver til eleverne.

Træningsopgaver
Portalen indeholder træningsopgaver i form af Prøv selv-
test, hvormed eleverne løbende kan teste både deres 
viden og færdigheder indenfor de overordnede em ner, 
som er formuleret i Fælles Mål.

Opdaterede prøvesæt til de nye digitale prøver
I portalen findes nye prøveoplæg fra 2022, der afspejler de
reviderede digitale prøver. Prøveoplæggene indeholder 
nu videoer og animationer og er tilrettelagt, så de består 
af kompetencebaserede opgaver, der fokuserer på om-
råderne undersøgelse, modellering samt perspektivering og 
argumentation.

Hurtigt overblik over elevernes niveau
Xplore Prøver og test giver dig et hurtigt overblik over klas-
sens besvarelser samlet og inden for hvert af kompetence-
områderne via en overskuelig statistik. Du og dine natur-
fagskollegaer får et overblik over, hvor eleverne klarer 
sig godt og mindre godt, så det bliver tydeligt, hvor I skal 
fokusere indsatsen. Portalen kan anvendes som led i både 
den formative og summative evaluering.

Støtte til den fællesfaglige prøve
Læremidlet indeholder et brugervenligt værktøj til at stillad-
sere elevernes arbejde med naturfaglige problemstillinger 
frem mod den fælles naturfagsprøve. Eleverne kan for 
hver problemstilling skrive logbog, arbejde med arbejds-
spørgsmål og kompetencer samt uploade forskellige 
besvarelsestyper til deres projekt.

Se portalen på: prover.xplore.dk

Xplore Prøver og test Biologi 7-9
Pris: 22 kr. pr. elev i 7.-9. klasse pr. år.

Xplore Prøver og test Fysik/kemi 7-9
Pris: 22 kr. pr. elev i 7.-9. klasse pr. år.

Xplore Prøver og test Geografi 7-9
Pris: 22 kr. pr. elev i 7.-9. klasse pr. år.



10      Xplore Biologi 7-9 Xplore Biologi 7-9     11

Xplore Biologi 7-9  Systemportal

Undersøgende biologi,  
der inspirerer eleverne  
Xplore Biologi 7-9  Systemportal

Med systemportalen Xplore Biologi får 
du til hvert klassetrin adgang til et stort 
udvalg af forløb med fagligt kernestof, 
grundige lærervejledninger, opgaver og 
test samt digitale ressourcer. 

Xplore Biologi sætter fokus på koblingen mellem hverdags-
fænomener og naturfaglig forståelse samt fagets kom-
petenceområder. Fagstoffet bygger videre på indholdet i 
Xplore Natur/teknologi, så der skabes progression i det
naturfaglige stof fra 1.-9. klasse. Systemportalen rummer en
lang række opgaver og undersøgelser, som understøtter, at
biologi er et undersøgende naturfag, der også skal foregå 
væk fra skærmen. 

Casemateriale til hvert forløb
Til hvert forløb findes problemorienteret casemateriale med 
undersøgende og perspektiverende opgaver, der relaterer 
stoffet til aktuelle problemstillinger. Casematerialet er med 
til at inspirere og motivere eleverne for arbejdet med det 
faglige stof og hjælper dem til at se det i en større natur-
faglig sammenhæng.

Tværfaglighed i fokus
I systemportalen findes til hvert klassetrin tre fællesemner
med Xplore Geografi, Xplore Fysik/kemi og Xplore
Matematik. Du får dermed ideelle muligheder for at skabe
sammenhæng og samarbejde mellem naturfagene.
I Xplore Fællesfagligt findes læremidler til de fællesfaglige 
fokusområder (læs mere på side 4-5).

Med portalen får I desuden:
  Opgaver, aktiviteter, test og adaptive test
  Oplæsning af tekst (indtalt i lydstudie)
  Lærervejledninger og interaktive årsplaner
   Evalueringsmodul med opgavebesvarelser og  
testresultater 

  Fagligt leksikon, logbøger og notefunktion
   Opgave- og mediebank med hurtig adgang til portalens 
mange ressourcer.

Se portalen på: biologi.xplore.dk 

Xplore Biologi 7-9 Systemportal
Pris: 37 kr. pr. elev i 7.-9. klasse pr. år.

Forløb og opgaver i portalen

  183 emner fordelt på 21 forløb
   233 centrale opgaver med  

487 opgavespørgsmål
   98 evalueringsopgaver med  

180 opgavespørgsmål
   81 ekstraopgaver med  

228 opgavespørgsmål
   160 selvrettende Prøv selv-test med  

1.256 opgavespørgsmål 
   21 selvrettende adaptive test med  

949 opgavespørgsmål 

I Xplore Biologi forsøger vi at præsentere biologifagets 

mangfoldighed for eleverne på en spændende og inspi-

rerende måde. Forskning viser, at naturfag kan være svært 

tilgængelig for elever i grundskolen. Den viden har vi forsøgt 

at udfordre. Vores mål har været at lave et læremiddel, der 

tager udgangspunkt i emner, som eleverne kender fra deres 

hverdag og krydre dem med både modeller, fotos og øvelser. 

Vi har forsøgt at udarbejde tekster, der tager højde for nyeste 

viden om faglig læsning bl.a. ved at formulere tekster så 

kort og præcist som muligt uden at gå på kompromis med 

fagligheden. Det har været vigtigt for os at synliggøre for 

eleverne, at biologifaget er et undersøgelsesfag, hvor både 

naturen og laboratoriet er væsentlige læringsarenaer, som 

eleverne skal stifte bekendtskab med i undervisningen.   

Pernille Ulla Andersen, lektor i biologi ved læreruddannelsen  
og forfatter på Xplore.

“



Tværfaglige kapitler
I Xplore Biologi findes for hvert klassetrin tre kapitler, som 
er fælles med Xplore Geografi og Xplore Fysik/kemi. Disse 
kapitler gør det muligt at arbejde på tværs af faggrænser og 
opbygge emneorienterede undervisningsforløb. I læremid-
let Xplore Fællesfagligt findes stof til de fællesfaglige fokus-
områder. Læs mere på s. 6-7.
 
Støtte til læreren
Du får et system, som indeholder alt, hvad du skal bruge 
til din undervisning. De differentierede læringsressourcer 
støtter dig i din planlægning og gennemførelse af biologi- 
undervisningen. Kapitlerne er opbygget som komplette 
læringsforløb, hvor der er fokus på at synliggøre de faglige 
mål for eleverne. Med lærerhåndbogen får du grundig 
vejledning samt kopiark med ekstra- og valgopgaver. 
 

Xplore Biologi 7-9  Bogsystem
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Fagstof tilpasset målgruppen
I bogsystemet Xplore Biologi får I pædagogisk bearbejdet 
fagstof tilpasset og målrettet de enkelte klassetrin. Lære-
midlet henvender sig til dine elever i et lettilgængeligt og 
klart sprog, hvor tekst og figurer indgår i en lærings mæssig 
og faglig progression. Til hvert klassetrin findes en elevbog 
med biologisk kernestof, et elevhæfte med opgaver og 
eksperimenter samt en lærerhåndbog med vejledning og 
kopiark.  

Problembaseret casemateriale
I 2. udgave af bøgerne er til hvert kapitel tilføjet nyt 
problembaseret casemateriale med undersøgende og 
perspektiverende opgaver, der relaterer stoffet til aktuelle 
problemstillinger.

På opdagelse i naturens  
fantastiske verden
Xplore Biologi 7-9  Bogsystem

Bogsystemet Xplore  
Biologi engagerer elev-
erne i det biologiske 
kernestof og lader dem 
få biologien mellem 
hænderne med et stort 
udvalg af undersøgende 
eksperimenter og aktivi-
teter.

Xplore Biologi 9
2. udgave
indeholder

  Vandløb
  Energi
  Genetik
  Jordens udvikling 
  Bio- og genteknologi
  Havet
  Bæredygtighed

Elevbog 
Pris pr. stk.: 220 kr.
Elevhæfte
Pris pr. stk.: 37 kr.
Lærerhåndbog 
Pris pr. stk.: 490 kr.
E-bog  
Pris pr. klasse pr. år: 400 kr.

Xplore Biologi 7
2. udgave
indeholder

   Dyr
  Vejr
  Kroppen
  Planter
  Formering
  Vand
  Genbrug

Elevbog 
Pris pr. stk.: 220 kr.
Elevhæfte
Pris pr. stk.: 37 kr.
Lærerhåndbog 
Pris pr. stk.: 490 kr.
E-bog  
Pris pr. klasse pr. år: 400 kr.

Xplore Biologi 8
2. udgave
indeholder

  Æblet
   Cellen
  Evolution
  Sundhed
  Kommunikation
  Landbrug
  Genbrug

Elevbog 
Pris pr. stk.: 220 kr.
Elevhæfte
Pris pr. stk.: 37 kr.
Lærerhåndbog 
Pris pr. stk.: 490 kr.
E-bog  
Pris pr. klasse pr. år: 400 kr.
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Biologi 9

Xplore      Biologi 9

XploreXplore
2. UDGAVE · ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan  

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 9 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver 

- digitale læremidler. 

Xplore   Biologi 9  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-822-9

2. udgave
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Biologi 7

Xplore      Biologi 7

XploreXplore
2. UDGAVE · ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan 

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver

- digitale læremidler.

Xplore   Biologi 7  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse

- en central fordybelsesdel med det faglige stof

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-822-9

2.udgave

Ændres??
Check med nyt manus i mappen

Nyt
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Biologi 8

Xplore      Biologi 8

XploreXplore
2. UDGAVE · ELEVBOG

Xplore    er naturfagssystemer til 1.-6. klasse i natur/teknologi og til 7.-9. klasse i geografi, biologi 

og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse omfatter fællesfaglige fokusområder og tværfaglige kapitler.

Xplore   Biologi 8 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, undersøgelser og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og kopiark med opgaver.

Xplore   Biologi 8 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi 

og fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-988-2

2. udgave

I 2. udgaverne indledes hvert kapitel med en virkelighedsnær case og en undersøgende opgave, hvor  
eleverne stifter bekendtskab med de faglige emner og problemstillinger fra kapitlet.

118

PLASTIKFORURENING I HAVET

Sørens familie har sommerhus ved den jyske vestkyst. Efter en kraftig efterårsstorm går familien til stranden. 

Her mødes de af en strand fyldt med affald, der er skyllet op på stranden pga. stormen. Det er især plastik

affald som engangsbestik, kaffekrus med låg og engangsemballage til fødevarer.

 Familiens naturoplevelse bliver forstyrret af stranden med affald, men hvordan påvirker det dyrene i havet, 

at havet til tider bliver brugt som en stor skraldespand?

 Miljøbiologer har undersøgt fisk fra farvandene omkring Danmark, og man har i sild og torsk fundet plastik

partikler i 2040 % af fiskene. Man ved endnu ikke, hvad det betyder for fiskenes levevis. Man ved dog, at en 

del af den plastik, der er i fisk, kan binde kemiske stoffer. De kemiske stoffer optages af os mennesker, når vi 

spiser fiskene. Det er ikke kun mikroplast, der er et problem for dyrene i havet. Der er en del eksempler på, 

at store havdyr som fx havskildpadder bliver påvirket af makroplast. Makroplast er store stykker plastik, som 

dyrene sluger, og som ender i mavetarmkanalen.

109297_xplore-biologi-9-elev_0201_r7.indd   118 25/02/2019   12.01

119

UDFORDRING
Du skal undersøge, hvor der findes ”usynlig” plastik i dine omgivelser.

Mikroplast er plastik, der er nedbrudt i meget små dele, som er mindre end 5 mm. 

Du kan undersøge, om der er plastik i forskellige plejeprodukter til kroppen, fx tand-

pasta og skrubbecremer. Vælg forskellige typer af plejeprodukter og se efter, om der er 

polyethylen (PE) i produkterne. I laboratoriet kan du vha. et mikroskop se, om du kan 

få øje på mikroplasten.

109297_xplore-biologi-9-elev_0201_r7.indd   119 25/02/2019   12.02
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Xplore Fysik/kemi 7-9  Systemportal

Skab forståelse gennem  
praktiske eksperimenter og  
opgaver
Xplore Fysik/kemi 7-9  Systemportal

Xplore Fysik/kemi er opbygget omkring 
en pædagogisk formidling af det faglige 
stof, så det gøres konkret og forståeligt for 
eleverne. Portalens mange eksperimenter, 
aktiviteter og opgaver lader dine elever  
arbejde undersøgende ud fra fagets stof- 
og kompetenceområder.
  

Høj faglighed og lettilgængelig formidling
Med systemportalen Xplore Fysik/kemi får I for hvert 
klassetrin adgang til et stort udvalg af undervisningsforløb 
med fagligt kernestof, opgaver, eksperimenter, test og 
omfattende lærervejledning. De faglige tekster præsen-
teres via en lettilgængelig tekst og mange illustrationer 
og animationer, der gør emnerne forståelige for eleverne. 
Alle tekster er indtalt og kan læses op, hvilket er en stor 
hjælp for elevernes fagsprog. Læremidlet er opbygget med 
progression fra Xplore Natur/teknologi og giver naturfaglig 
sammenhæng i hele grundskolen.

Problemorienteret casearbejde
Til hvert forløb findes problembaseret casemateriale med 
undersøgende og perspektiverende opgaver, der sætter 
stoffet i relation til aktuelle naturfaglige udfordringer.

Tværfagligt samarbejde
Til hver årgang findes tre forløb, som er fælles med
Xplore Biologi, Geografi og Matematik, hvilket gør det 
muligt at arbejde på tværs af faggrænser i temaorienterede 
forløb. I Xplore Fællesfagligt (se side 4-5) findes forløb 
specifikt tilrettelagt til de fællesfaglige fokusområder.

Med portalen får I desuden:
   Opgaver, eksperimenter, test og adaptive test
   Oplæsning af tekst (indtalt i lydstudie)
   Lærervejledninger og interaktive årsplaner
    Evalueringsmodul med opgavebesvarelser  
og testresultater 

    Fagligt leksikon, logbøger og notefunktion
    Opgave- og mediebank med hurtig adgang til portalens 
mange ressourcer. Se portalen på: fysik-kemi.xplore.dk  

Xplore Fysik/kemi 7-9 Systemportal
Pris: 37 kr. pr. elev i 7.-9. klasse pr. år.

Xplore Fysik/kemi beskriver menneskeskabte og naturlige 

objekter og fænomener med sammenhængende natur-

videnskabelige begreber. Det faglige niveau er lagt forholds-

vis højt, men formidles gennem et letforståeligt sprog og 

understøttes af illustrationer, eksempler og opgaver, som 

eleverne nemt kan forholde sig til.

Det har været et vigtigt mål med materialet at vise eleverne, 

at fysik og kemi ikke bare er skolefag, men at de kan se 

fagenes emner overalt, hvis de er opmærksomme. Den vig-

tige naturvidenskabelige dannelse starter med, at eleverne 

tænker i faglige begreber, når de uden for skolen møder 

noget, som de kan relatere til det, de lærte i skolen.    

Asbjørn Petersen, underviser i fysik/kemi og forfatter på Xplore.

“

Forløb og opgaver i portalen

   183 emner fordelt på 22 forløb
   290 centrale opgaver med  

659 opgavespørgsmål
    95 evalueringsopgaver med  

136 opgavespørgsmål
   17 ekstraopgaver med  

32 opgavespørgsmål
   154 selvrettende Prøv selv-test med  

1.146 opgavespørgsmål 
    19 selvrettende adaptive test med  

859 opgavespørgsmål 



Tværfaglige kapitler
I Xplore-bøgerne til fysik/kemi, biologi og geografi findes for 
hvert klassetrin tre fællesemner, der lægger op til at arbejde 
på tværs af faggrænser og opbygge temaorienterede und-
ervisningsforløb. I Xplore Fællesfagligt (se side 6-7) findes 
stof til de fællesfaglige fokusområder. 

Systemet sparer planlægningstid
Du får et system, som støtter dig i din planlægning og 
gennemførelse af undervisningen. I den grundige lærer-
vejledning kan du finde råd og vejledning samt nyttig 
baggrundsviden til alle opslag i elevbogen. Kapitlerne er 
opbygget som komplette læringsforløb, hvor der er fokus 
på at synliggøre de faglige mål for eleverne. De mange 
forskellige typer af opgaver og eksperimenter giver god 
mulighed for undervisningsdifferentiering.
 
 

Xplore Fysik/kemi 7-9  Bogsystem
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I bogsystemet Xplore Fysik/kemi får I et system med 
fagstof tilpasset og målrettet de enkelte klassetrin. Sys-
temet er tilrettelagt med henblik på at vække elevernes 
nysgerrighed og interesse for faget. Derfor er der i elevbo-
gen mange illustrationer, modeller og figurer, som gør 
emnerne lettilgængelige for eleverne. Til hvert klassetrin 
findes en elevbog med fagets kernestof og et elevhæfte 
med opgaver, forsøg og eksperimenter. I den tilhørende 
lærerhåndbog findes vejledning til hvert opslag i elevbogen 
og til opgaverne i elevhæftet samt kopiark med ekstra- og 
evalueringsopgaver.  

Casemateriale med undersøgende arbejde
I 2. udgave af bøgerne er til hvert kapitel tilføjet nyt 
problembaseret casemateriale med undersøgende og 
perspektiverende opgaver, der relaterer stoffet til aktuelle 
problemstillinger.

Understøt den faglige viden  
gennem praktiske forsøg
Xplore Fysik/kemi 7-9  Bogsystem

Med Xplore Fysik/kemi 
får I et bogsystem, som 
formidler fagstoffet på 
en inspirerende og let-
tilgængelig måde til dine 
elever. Eleverne opbyg-
ger faglig indsigt i arbej-
det med praktiske forsøg 
og aktiviteter. 

Xplore Fysik/kemi 9
2. udgave
indeholder

   Radioaktivitet
   Energi
   Lys og farve
   Jordens udvikling
   Madkemi
   Bæredygtighed

Elevbog 
Pris pr. stk.: 220 kr.
Elevhæfte
Pris pr. stk.: 37 kr.
Lærerhåndbog 
Pris pr. stk.: 490 kr.
E-bog  
Pris pr. klasse pr. år: 400 kr.

Xplore Fysik/kemi 7
2. udgave
indeholder

   Statisk elektricitet
   Vejr
   Grundstoffer og atomer
   Dynamisk elektricitet
   Astronomi
   Vand
   Jord

Elevbog 
Pris pr. stk.: 220 kr.
Elevhæfte
Pris pr. stk.: 37 kr.
Lærerhåndbog 
Pris pr. stk.: 490 kr.
E-bog  
Pris pr. klasse pr. år: 400 kr.

Xplore Fysik/kemi 8
2. udgave
indeholder

    Æblet
   Energi
   Magnetisme
   Kommunikation
   Råstoffer
   Genbrug

Elevbog 
Pris pr. stk.: 220 kr.
Elevhæfte
Pris pr. stk.: 37 kr.
Lærerhåndbog 
Pris pr. stk.: 490 kr.
E-bog  
Pris pr. klasse pr. år: 400 kr.
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Fysik·kemi 9

Xplore      Fysik·kem
i 9

Xplore
2. UDGAVE · ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 1.-6. klasse i natur/teknologi og til 7.-9. klasse i geografi, biologi 

og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse omfatter fællesfaglige fokusområder og tværfaglige kapitler.

Xplore   Fysik · kemi 9 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, undersøgelser og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og kopiark med opgaver.

 

Xplore   Fysik · kemi 9  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

biologi set i fysik/kemi-perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-986-8

2. udgave

Xplore
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Fysik/kemi 7

Xplore      Fysik/kem
i 7

XploreXplore
2. UDGAVE · ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan 

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Fysik/kemi 7 består af 

- en elevbog

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver

- digitale læremidler.

Xplore   Fysik/kemi 7  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

biologi set i fysik/kemi-perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse

- en central fordybelsesdel med det faglige stof

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-822-9

2.udgave

Tjek bagsidetekst

Nyt
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Fysik · kemi 8

Xplore      Fysik · kem
i 8

XploreXplore
2. UDGAVE · ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan 

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Fysik·kemi 8 består af 

- en elevbog

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver

- en e-bog med lyd, videoer, supplerende materialer, adaptive test mv.

Xplore   Fysik·kemi 8  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

biologi set i fysik/kemi perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse

- en central fordybelsesdel med det faglige stof

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-732-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 2 1

ISBN 978-87-7702-732-1

2.udgave

Ny bagsidetekst
Ms. ligger i mappe

Ny stregkode

I 2. udgaverne indledes et kapitel med en virkelighedsnær case og en undersøgende opgave, hvor  
eleverne stifter bekendtskab med de faglige emner og problemstillinger fra kapitlet.

6

SELVLYSENDE URE

Når Oskar sover hos sin farfar, har han lagt mærke til, at vækkeuret med selvlysende visere 

bliver ved med at lyse hele natten. Oskar kender godt selvlysende ting, men de plejer at 

blive svagere i løbet af natten og så holde helt op med at lyse, inden det bliver morgen.

 En dag husker Oskar at spørge sin farfar om uret. Det viser sig, at farfaren også har et 

selvlysende armbåndsur, fra da han selv var dreng. Det blev kaldt et "dykkerur" fortæller 

han, og det er selvlysende på samme måde som vækkeuret. Oskar synes, at det er smart 

og spørger, hvorfor man ikke har sådan noget mere. Farfaren mener, at de vist bare gik 

af mode. De virkede jo også ved hjælp af radioaktivitet, og det er måske slet ikke lovligt 

mere...

7

UDFORDRING
Undersøg selvlysende ting

I skal i grupper på 3-4 elever finde, hvad I har af selvlysende ting i hjemmet eller andre steder. 

Overvej først, hvad vi mener med "selvlysende".

Udtænk og udfør forsøg, der skal vise, om tingene er selvlysende på samme måde som Oskars 

farfars ure. Eller om de er som det, Oskar kendte i forvejen.

Udtænk og udfør forsøg, der kan undersøge, hvordan de ting, der lyser svagere i nattens løb, 

får energi til at virke en gang til.

Præsentér jeres forsøg.
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Xplore Geografi 7-9  Systemportal

Undersøgende og problembaseret 
geografiundervisning  
Xplore Geografi 7-9  Systemportal

Med Xplore Geografi får I en sys-
temportal med et stort udvalg af 
inspi rerende forløb og praktiske 
aktiviteter, der lader elevernes ar-
bejde aktivt og undersøgende med 
geografien. Den omfattende vejled-
ningsdel støtter dig som lærer i alle 
faser af undervisningen.

Xplore Geografi behandler fagets centrale begreber og 
sammenhænge med udgangspunkt i aktuelle eksempler, 
som relaterer til elevernes egen verden. De faglige tekster 
er alle indtalt og suppleres af opdaterede figurer, diagram-
mer, statistikker og kort. I den omfattende lærervejledning 
findes baggrundsviden og vejledning til alle forløb, opgaver 
og aktiviteter.

Aktuelt casemateriale 
Til hvert forløb findes problembaseret casemateriale med 
undersøgende og perspektiverende opgaver, der engagerer 
eleverne og trækker tråde til aktuelle naturfaglige problem-
stillinger som fx klimaforandringer og bæredygtighed.

Skab nemt tværfaglig sammenhæng
Til hvert klassetrin findes fællesemner med Xplore Biologi, 
Fysik/kemi og Matematik, så det er nemt at skabe tvær-
fagligt samarbejde. Læremidlet Xplore Fællesfagligt (se 
side 4-5) behandler de fællesfaglige fokusområder. 

Med portalen får I desuden:
  Opgaver, aktiviteter, test og adaptive test
  Oplæsning af tekst (indtalt i lydstudie)
  Lærervejledninger og interaktive årsplaner
   Evalueringsmodul med opgavebesvarelser og  
testresultater 

  Fagligt leksikon, logbøger og notefunktion
   Opgave- og mediebank med hurtig adgang til portalens 
mange ressourcer.

Se portalen på: geografi.xplore.dk  

Xplore Geografi 7-9 Systemportal
Pris: 37 kr. pr. elev i 7.-9. klasse pr. år.

Forløb og opgaver i portalen

   188 emner fordelt på 18 forløb
   173 centrale opgaver med  

466 opgavespørgsmål
   91 evalueringsopgaver med  

190 opgavespørgsmål
   124 ekstraopgaver med  

419 opgavespørgsmål
   170 selvrettende Prøv selv-test med  

1.171 opgavespørgsmål 
   18 selvrettende adaptive test med  

810 opgavespørgsmål 

Hvert forløb indledes med en problemorienteret case, der 

appellerer til eleverne forforståelse og forestillingsevne.  

Fx indledes forløbet om klima i 7. klasse med en case, der 

starter således:

Du skal med din familie på ferie til Californien og glæder 

dig til at opleve Death Valley – verdens varmeste sted.   

Til hver case er der en udfordring med undersøgende spørgs-

mål. Til casen om Death Valley skal eleverne fx under søge, 

hvor varmt der er, hvordan en saltørken ser ud osv.

Herefter vil eleverne være motiverede for at arbejde 

med det faglige stof, der udfoldes i næste del af forløbet. 

Forløbet afsluttes med et udsyn, dvs. en kort tekst, der 

perspektiverer det faglige stof fx til nyere forskning, viden 

fra andre fag, andre lande og globale forhold. Til udsynet 

medfølger undersøgelses- og refleksionsspørgsmål, hvor 

eleverne kan bruge deres faglige viden. 

Poul Kristensen, lektor i geografi og natur/teknologi på læreruddannelsen 
og forfatter på Xplore. 

“



Tværfagligt samarbejde
I Xplore-systemerne til til de tre naturfag i overbygningen
findes for hvert klassetrin tre fællesemner, der lægger
op til at arbejde på tværs af faggrænser og opbygge tema-
orienterede undervisningsforløb. Læremidlet spiller endvi-
dere godt sammen med Xplore Fællesfagligt (se side 6-7), 
som behandler de fællesfaglige fokusområder.

Støtte til læreren 
Med Xplore Geografi får du som lærer et system, som 
indeholder alt, hvad du skal bruge til din undervisning.  
Læremidlet støtter dig i din planlæg ning og gennemførelse 
af geografiundervisningen. I den grundige lærervejledning 
kan du finde råd og inspiration samt nyttig baggrundsviden 
til alle opslag i elevbogen.

Xplore Geografi 7-9  Bogsystem

Xplore Geografi 7-9      2120      Xplore Geografi 7-9

I bogsystemet Xplore Geografi får I pædagogisk bearbej-
det fagstof tilpasset og målrettet de enkelte klassetrin. 
Lære midlet henvender sig til eleverne i et lettilgængeligt 
sprog, hvor tekst og figurer indgår i en læringsmæssig og 
faglig progression. Til hvert klassetrin findes en elevbog, 
et elevhæfte med opgaver og forsøg samt en omfattende 
lærerhåndbog med vejledning og kopiark med evaluerings- 
og ekstraopgaver.

Problembaseret casemateriale
I 2. udgave af bøgerne findes problembaseret casema-
teriale. I begyndelsen og slutningen af hver kapitel skal 
eleverne arbejde med undersøgende og perspektiverende 
opgaver, der sætter det faglige stof i relation til aktuelle 
naturfaglige problemstillinger.

Geografi med relation til  
elevernes egen verden
Xplore Geografi 7-9  Bogsystem

Bogsystemet Xplore 
Geografi fokuserer på 
kernestoffet og et højt 
fagligt niveau. Systemet 
bygger videre på stoffet 
fra Xplore Natur/tekno
logi og sikrer den natur-
faglige progression fra 
1.-9. klasse. 

Xplore Geografi 9
2. udgave 
indeholder

  Globalisering
   Energi
   Økonomi og erhverv
  Jordens udvikling
    Klimaændringer
  Bæredygtighed

Xplore Geografi 7
2. udgave 
indeholder

  Kort
  Vejr og klima
  Landskabet
   Bosætning
  Vand
  Jord

Xplore Geografi 8
2. udgave
indeholder

  Æblet
  Befolkning og sundhed
  Den skæve verden
   Kommunikation
    Jordskælv og 

     vulkanudbrud
  Råstoffer og genbrug

Elevbog 
Pris pr. stk.: 220 kr.
Elevhæfte
Pris pr. stk.: 37 kr.
Lærerhåndbog 
Pris pr. stk.: 490 kr.
E-bog  
Pris pr. klasse pr. år: 400 kr.

Elevbog 
Pris pr. stk.: 220 kr.
Elevhæfte
Pris pr. stk.: 37 kr.
Lærerhåndbog 
Pris pr. stk.: 490 kr.
E-bog  
Pris pr. klasse pr. år: 400 kr.

Elevbog 
Pris pr. stk.: 220 kr.
Elevhæfte
Pris pr. stk.: 37 kr.
Lærerhåndbog 
Pris pr. stk.: 490 kr.
E-bog  
Pris pr. klasse pr. år: 400 kr.
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Xplore      Geografi 9

Xplore
2. UDGAVE · ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 1.-6. klasse i natur/teknologi og til 7.-9. klasse i geografi, biologi 

og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse omfatter fællesfaglige fokusområder og tværfaglige kapitler.

Xplore   Geografi 9 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, undersøgelser og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og kopiark med opgaver.

 

Xplore   Geografi 9  Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med biologi og 

fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-989-9

2. udgave
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Xplore      Geografi 7

XploreXplore
2. UDGAVE · ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan 

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver

- digitale læremidler.

Xplore   Geografi 7  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med biologi og 

fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse

- en central fordybelsesdel med det faglige stof

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-822-9

2.udgave

Tjek bagsidetekst

Nyt

Geografi 8

Xplore      Geografi 8
2. udgave

XploreXplore
2. UDGAVE · ELEVBOG  

Xplore   er naturfagssystemer til 1.-6. klasse i natur/teknologi og til 7.-9. klasse i geografi, biologi  

og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse omfatter fællesfaglige fokusområder og tværfaglige kapitler.

Xplore   Geografi 8 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, undersøgelser og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og kopiark med opgaver. 

Xplore   Geografi 8 Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med biologi  

og fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-968-4

Som afslutning på hvert kapitel findes en perspektiverende tekst og opgave, der sætter stoffet i relation til 
aktuelle naturfaglige problemstillinger.

6

KAN GLOBALT SAMARBEJDE  
REDDE VERDEN?

I 2020 bredte Covid-19 sig fra Kina til hele Verden. Covid-19 er 

en virus, der er meget smitsom. Når en smitte breder sig til hele 

verden, kaldes det for en pandemi.

Kan du huske, at du var sendt hjem fra skole i lang tid for at undgå, 

at smitten fra Covid-19 skulle sprede sig?

 I Danmark var der perioder, hvor vi kun måtte være sammen 

med få mennesker. I det hele taget kunne vi ikke gøre det, vi ple-

jede at gøre, fx dyrke idræt eller gå i biografen.

Hvad savnede du mest under nedlukningen?

 Pandemien ramte nogle mennesker ekstra hårdt pga. sygdom, 

arbejdsløshed og økonomiske problemer.

Men i forhold til andre lande slap vi i Danmark nogenlunde hel-

skindet igennem krisen.

For verdens fattigste lande blev Covid-19 en langt større katastrofe, 

fx ved at flere mennesker sultede.

 Da vacciner mod Covid-19 endelig blev godkendt ved årsskiftet 

2020-2021, opkøbte de rige lande vaccine i store mængder. Dan-

mark købte fx 23 millioner doser, dvs. nok til at dække den danske 

befolkning 2 gange.   

De fattigste lande havde derimod ikke råd til at købe vacciner i 

tilstrækkeligt omfang.

De rige lande kom herved til at stå med et dilemma: Skal vi redde 

vores egen befolkning først, eller skal vi dele vores vaccine med de 

fattige lande?

 Du synes, at det er vigtigt at hjælpe de fattige lande. For at 

kunne deltage i debatten vil du gerne undersøge:

 - hvordan pandemien har ramt de fattige lande

 - hvordan de rige lande kan hjælpe folk i de fattige lande

  - hvordan verdens lande kan samarbejde om at løse store 

globale problemer?

7

UDFORDRING
Hvilke konsekvenser får Covid-19 
pandemien for de fattige lande?

Ud fra oplysninger i teksten ”Sultkatastrofe 

i Mellemamerika” og andre kilder skal du 

undersøge konsekvenserne af pandemien 

for den fattige del af verdens befolkning.

 Du skal forestille dig, at du er en journa-

list, der besøger en landsby eller et slum-

kvarter i en storby i Honduras, Guatemala 

eller El Salvador, der er nævnt i beskrivel-

sen ”Sultkatastrofe i Mellemamerika”. 

 Ud fra (fiktive) beskrivelser og beret-

ninger fra beboerne skal du fortælle om 

Coronaens konsekvenser for den lokale 

befolkning. 

I din beretning skal du:

-  forklare, hvorfor pandemien har været 

med til at skabe en sultkatastrofe i landet.

-  hvilke push og pull-effekter, der får folk 

til at forlade deres hjem og gå mod nord 

gennem fremmede lande stort set uden 

ejendele?

Sultkatastrofe i  
Mellemamerika

Store grupper af mennesker er på vej 

nordpå fra de Mellemamerikanske lande 

som Honduras, Guatemala og El Salvador 

mod USA´s grænse. Det er hjemløse men-

nesker, der flygter fra sult og fattigdom.

 De tre lande i Mellemamerika var i forve-

jen fattige, inden Covid-19 smitten bredte 

sig i 2020. Coronaen forværrede imidlertid 

situationen. 

 Sygdom og dødsfald gjorde det svært for 

familierne at skaffe indtægter til de mest 

basale ting.  Coronaen medførte, at flere 

blev arbejdsløse, så det for mange blev 

svært at skaffe mad og andre basale ting. 

 Som om det ikke var nok, blev landene 

i Honduras ramt af to orkaner, som med-

førte ødelæggelser af huse og afgrøder. 

Et areal på 200.000 hektar med afgrøder 

blev ødelagt. Det svarer til 2/3 af hele Fyns 

areal. 

 I 2021 var hungersnøden så udbredt, 

at omkring 30-40 procent af de voksne i 

Honduras ofte sprang måltider over for at 

sikre, at deres børn kunne få mad.

FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisatio-

nen (FAO) definerer sult som perioder, 

hvor befolkningsgrupper oplever alvorlig 

mangel på mad.

 Ifølge World Food Programme (WFP) 

kan omkring 1,7 millioner mennesker i 

regionen betegnes som værende i en 

“nødsituation” og har omgående brug for 

fødevarehjælp.

5-6.000 mennesker Honduras var i januar 2021 på vej mod USA’s grænse mere end 3.000 km væk.

Mexico

Belize

HondurasGuatemala
El Salvador Nicaragua

Costa Rica Panama

Cuba

Jamaica

USA
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GO Atlas 7-10

Atlas til din  
naturfagsundervisning  

GO Atlas er Danmarks største atlas-
portal til grundskolen og indeholder et 
væld af kort, temaer, opgaver, test og 
kortlæremateriale til overbygningen. 

GO Atlas 7-10 indeholder over 450 kort samt kortlære-
forløb, temaer, opgaver og quizzer målrettet geografi. 

Over 430 interaktive opgaver
I portalen findes følgende typer af øvelser:
  Temaopgaver, der problematiserer specifikke emner
  Atlasøvelser, hvor læreren kan evaluere besvarelserne
  Kortlæreopgaver, der træner kortlæsning
  Selvrettende quizzer om fx byer, lande og regioner
  Selvrettende Prøv selv-opgaver, der træner kortlære.

Temaer – bl.a. til de fællesfaglige fokusområder
Under Temaer findes 30 samlinger af temakort, som be-
handler geografiske regioner og emner som bl.a. Danmarks 
drikkevand, Jordskælv og Migration. Mange af temaerne 
indeholder opgaver og lærervejledning. Et udvalg af temaer 
er tilrettelagt til de fællesfaglige fokusområder og indehold-
er forslag til problemstillinger og arbejdsspørgsmål.

Interaktive kort i lag
   Interaktivt danmarks- og verdenskort: 
Eleverne kan bl.a. undersøge arealanvendelse og 
sammenligne kortdata på de interaktive søg-, mål- og 
zoombare kort

   Kortsammenligner: 
Eleverne kan arbejde med to kort ad gangen i ‘Historiske 
danmarkskort’ og ‘Sammenlign to kort’.

Klimastationer og befolkningspyramider
Eleverne kan arbejde med og downloade hydrotermfigurer 
fra 1.500 klimastationer rundt om i verden. Befolkningspyr-
amiderne indeholder data, der strækker sig over en periode 
på 150 år (fra 1950 med fremskrivning til år 2100).

GO Atlas 7-10 Portal

Se portalen på goatlas.dk  

Pris: 16 kr. pr. elev i 7.-10. klasse pr. år.
Sælges samlet til 7.-10. klasse.

ATLAS

GO Atlas 710 er en kombination af et traditionelt 

atlas samt udvalgte aktuelle temaer, der egner sig 

til problemorienteret undervisning i geografi eller 

tværfagligt projektarbejde. Det er fx temaer om 

naturkatastrofer, migration og klimaændringer.

I GO Atlas lægges vægt på at fremme elevernes 

undersøgelses- og modelleringskompetence. 

Det er muligt at udvælge forskellige kort, så de 

kan sammenlignes to og to. Herved bliver det 

muligt at skabe større sammenhængsforståelse fx 

af samspillet mellem natur og kultur. Ved hjælp af 

”kortsammenligneren” kan topografiske kort fra 

forskellige tidsperioder sammenlignes, så areal-

udnyttelsen sættes i et historisk perspektiv. 

Ved brug af tegne-, farve- og måleredskaber kan 

eleverne skabe deres egne kort, og på den måde 

anvende kortet til at udtrykke deres holdninger og 

perspektivere geografiske spørgsmål.  

 
Poul Kristensen, lektor i geografi og natur/teknologi 

på læreruddannelsen og fagredaktør på GO Atlas

“

GO Atlas til overbygningen og gymnasiet – 2. udgave
Pris pr. stk.: 170 kr.
Atlasøvelser – 2. udgave
Pris pr. stk.: 40 kr.
Løsningshæfte til Atlasøvelser – 2. udgave
Pris pr. stk.: 121 kr.
E-bog  
Pris pr. klasse pr. år: 483 kr.

Trykt atlas med atlasøvelser

GO Atlas til overbygningen og gymnasiet – 2. udgave er opbygget med 
afsæt i de fysiske kort over Danmark, Norden, Europa, øvrige verdens-
dele og Verden. De fysiske kort ledsages af en lang række tematiske 
kort – både i relation til de enkelte regioner og som en større selvstæn-
dig samling globale kort. I det tilhørende arbejdshæfte Atlasøvelser 
findes aktiviteter og opgaver.

NYHED

NYHED

ATLAS
GO FORLAG

  ISBN 978-87-7702-570-9

ATLASØVELSER 
TIL OVERBYGNINGEN2.UDGAVE

ISBN ok?

NYHED

GO Atlas 7-10 Portal
Trykte atlas
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