
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 nyt casema-
teriale til hvert forløb. Xplore lever dermed fuldt op til de 
nye 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, der gør stoffet nemt 

at gå til
   Integration til MinUddannelse, MeeBook og MoMo
   Evalueringsmodul med opgavebesvarelser og test-

resultater 
   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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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
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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. 
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Xplore Fællesfagligt 7-9 Portal

Klædt på til 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. 

Der er rigtig mange fordele ved at bruge portalen Xplore 

Fællesfagligt i naturfagsundervisningen i udskolingen. Den 

udmærker sig nemlig på en række områder. For det første 

er de faglige tekster let forståelige og giver en unik fælles 

referenceramme, en fælles begrebsforståelse og et fælles 

sprog i naturfagsundervisningen. Alene det er en kæmpe 

gevinst, og at det samtidig sker i et sprog, der rammer 

eleverne betyder, at de motiveres til at arbejde i dybden 

med emnerne. For det andet spiller Xplore Fællesfagligt 

fornemt sammen med monoportalerne for henholdsvis 

biologi, geografi og fysik/kemi. Det giver eleverne den der 

tværfaglige aha-oplevelse, hvor de kan se sammenhængen 

i naturfagene. Et godt eksempel er kul stofkredsløbet, som 

der arbejdes med i Xplore Fællesfagligt, men som samtidig 

også er et tema i både biologi, fysik og geografi.  

Lene Agertoft, lærer på Munkekærskolen i Solrød.

“

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: 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 
i forbindelse med arbejdet med det fællesfaglige projekt-
arbejde. Udover faglige og didaktiske tekster med forslag til 
den fælles planlægning af undervisnings- og fagsamarbej-
det indeholder lærerhåndbogen en grundig vejledning til 
hvert opslag i elevbogen og elevhæftet. Lærerhåndbogen 
indeholder desuden eksempler på problemstillinger og 
arbejdsspørgsmål, 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.
 

Xplore På tværs 7-9  Bogsystem

Xplore På tværs 7-9      76      Xplore På tværs 7-9

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.

Komplet bogsystem til fælles-
faglig naturfagsundervisning
Xplore På tværs 7-9  Bogsystem

I får et fællesfagligt naturfags-
materiale, som integrerer både 
geografi, biologi og fysik/kemi i 
alle forløb. Bogsystemet er skabt 
med fokus på funktionel tvær-
faglighed. 

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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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 test- og og prøveforberedende 
materialer til samtlige prøveformer i 
naturfagene: de nationale test, den 
digitale selvrettende prøve og den 
mundtlige fællesfaglige naturfags-
prøve. 

Læremidlet giver dig mulighed for nemt at evaluere dine 
elevers læring og forberede dem til grundskolens prøver 
i naturfag. Alle opgaver og test er inddelt efter fagenes 
færdigheds- og vidensområder.

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

Træningsopgaver
Portalen indeholder træningsopgaver i form af quizzer og 
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 2021 revideres prøveoplæggene, så de afspejler de 
reviderede digitale prøver, der trådte i kraft sommer 2020. 
Prøveoplæggene tilrettelægges, så de besår af kompe-
tencebaserede opgaver, der fokuserer på kompetencerne 
undersøgelse, modellering samt perspektivering og argu-
mentation.

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.

Forberedt 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.

Sammenhængen mellem Xplore-systemerne og  
Xplore Prøver og test
Xplore Prøver og test kan anvendes, uanset om skolen 
benytter Xplore-systemportalerne eller portaler fra andre 
forlag. Hvis Xplore-systemportalerne anvendes, vil eleverne 
dog opleve en genkendelighed, da det faglige indhold 
tager udgangspunkt i temaerne fra portalerne.

Se portalen på: 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.

I kan arbejde med digitale selvrettende prøver i 
biologi, geografi og fysik/kemi.

I kan arbejde med den mundtlige fællesfaglige 
naturfagsprøve.

Som lærer får du et hurtigt overblik over elevernes 
niveau.
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Xplore Biologi 7-9  Systemportal

Undersøgende opgaver  
motiverer 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. Portalen 
har fokus på fagets fire kompetence-
områder.

Med Xplore Biologi bliver dine elever præsenteret for bio-
logiens fantastiske verden på en indbydende og inspireren-
de måde. Der er fokus på elevernes møde med biologi i 
hverdagen og koblingen mellem hverdagsfænomener og 
naturfaglig forståelse. 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. 

Nyt casemateriale til hvert forløb
Til hvert forløb findes problemorienteret casemateriale med 
undersøgende og perspektiverende opgaver, der relaterer 
stoffet til aktuelle problemstillinger.

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

  181 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 



Tværfaglige forløb
Xplore Biologi forener faglig forståelse med tværfaglighed.
For hver årgang findes der 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 læremidlet Xplore 
Fællesfagligt findes stof til de fællesfaglige fokusområder. 
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

Xplore Biologi 7-9      1312      Xplore Biologi 7-9

Fagstof tilpasset målgruppen
I bogsystemet Xplore Biologi får I pædagogisk bearbejdet 
fagstof tilpasset og målrettet de enkelte klassetrin. Elev-
erne møder biologien med udgangspunkt i hverdagslivet, 
og hverdagsfænomener kobles til naturfaglig forståelse. 
Læremidlet 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.

Dine elever oplever naturens  
fantastiske verden
Xplore Biologi 7-9  Bogsystem

Bogsystemet Xplore 
Biologi motiverer og 
engagerer eleverne i det 
biologiske kernestof.
I kommer helt tæt på
livets mindste byggesten
og ser det hele fra oven,
når vi leder efter liv i
universet.

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.

Sammenlign varedeklarationer.

Kød er kilde til protein men også en kost baseret på planter, indeholder protein. Un-

dersøg, hvor meget protein, du dagligt skal have. Find to varedeklarationer, én fra en 

kødbaseret fødevare og én fra en plantebaseret vare. Sammenlign de to varedeklaratio-

ner ved at lave et cirkeldiagram over næringsstoffernes energifordeling i de to fødeva-

rer. Hvad viser resultaterne? Hvad skal man være opmærksom på omkring kosten, hvis 

man undgår kød?

2 3

EN KØDFATTIG KOST

UDFORDRINGAmalies familie vil gerne bidrage til mindre CO2-udledning, blandt andet ved at spise 

mindre kød. Familien indfører to kødløse dage. Alle i familien er dog ikke lige begej-

strede. Især mener Amalies storebror ikke, han får nok protein. Han synes heller ikke, 

han bliver ordentlig mæt. 

 Amalie har dog hørt, at man kan få sit proteinbehov dækket uden at spise kød. 

Mæthedsfølelsen er anderledes i en kost uden kød, men Amalie mener, man godt kan 

vænne sig til at føle sig mæt uden at spise kød. 

 Der bliver diskuteret ved middagsbordet hos Amalie på de kødløse dage: Får man 

tilstrækkeligt med næringsstoffer, når man ikke spiser kød? Og gør det overhovedet en 

forskel for mængden af udledt CO2, at man undgår kød i kosten?
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Xplore Fysik/kemi 7-9  Systemportal

Skab forståelse for abstrakt 
fagligt stof 
Xplore Fysik/kemi 7-9  Systemportal

I Xplore Fysik/kemi får dine elever en 
inspirerende og pædagogisk formidling af 
abstrakt stof på et højt fagligt niveau.  
Portalen medvirker til at skabe sammen-
hæng og samarbejde mellem naturfagene 
og skaber naturfaglig synergi effekt.  

Høj faglighed og lettilgængelig tekst
Med systemportalen Xplore Fysik/kemi får I et læremiddel, 
som er opbygget med progression fra Xplore Natur/tek
nologi. For hvert klassetrin får I adgang til et stort udvalg af 
undervisningsforløb med fagligt kernestof, opgaver, test og 
lærervejledning. Systemportalen kombinerer kernestof af 
høj faglighed med lettilgængelig tekst og mange illustration-
er, der gør emner ne forståelige for eleverne. Alle tekster er 
indtalt og kan læses op, hvilket er en stor hjælp for elev-
erne, da det hjælper med at forbedre fagsproget, og bl.a. er 
med til at eliminere udtalefejl af faglige termer. 

Nye problemorienterede cases
Til hvert forløb findes nyt problembaseret casemateriale 
med undersøgende og perspektiverende opgaver, der sæt-
ter 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, 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: fysik-kemi.xplore.dk  

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

Vi har Xplore portalerne på hele skolen og i alle fag. Det 

giver klart en masse fordele, fordi eleverne kender opbyg-

ningen og logikken, og giver lærerne et godt grundlag for at 

arbejde med ”den røde tråd”, ligesom der ikke er opstarts-

vanskeligheder med at lære værktøjet at kende. Samtidig 

er den intuitive platform let at navigere i, og så fungerer de 

adaptive tests som et godt supplement og pejlemærke på, 

hvor eleverne er rent fagligt. Samtidig rummer portalerne 

mange gode animerede illustrationer, modeller og relevante 

videoer. Det betyder helt konkret, at materialet favner og 

engagerer den brede elevgruppe, så netop både de svage og 

stærke elever får et godt fagligt udbytte. Og rent tværfagligt 

er det suverænt, at portalerne i eksempelvis fysik/kemi  

spiller sammen med portalerne i biologi og geografi. Det 

giver eleverne et godt overblik over naturfagene og letter 

samarbejdet på tværs mellem lærerne.   

Rasmus Fredgaard, lærer på Skolen ved Bülowsvej, Frederiksberg.

“

Forløb og opgaver i portalen

   179 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. Forløbene er 
opbygget som komplette læringsforløb, hvor der er fokus 
på at synliggøre de faglige mål for eleverne.
 
 

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. Systemet 
er tilrettelagt med henblik på at vække elevernes nysger-
righed og interesse for faget. Derfor er der i elevbogen 
mange illustrationer, modeller og figurer, som gør emnerne 
lettilgængelige for eleverne. Til hvert klassetrin findes en 
elevbog med fagets kernestof og et elevhæfte med op-
gaver, forsøg og eksperimenter. I den tilhørende lærerhånd-
bog findes vejledning til hvert opslag i elevbogen og hæftet 
samt kopiark med ekstra- og evalueringsopgaver.  

Nyt 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.

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 978-87-7702-989-9

2.udgave

tjek bagsidetekst
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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.

Du skal sammen med din makker undersøge:

   hvordan energiproduktionen foregår i nogle af de økonomisk førende lande

   hvordan energiproduktionen foregår i Danmark 

   om der på verdensplan er en sammenhæng mellem energiproduktionen og belast-

ningen af miljøet og en dermed øget drivhuseffekt

   om vi kan gøre det bedre i Danmark, og hvor vi skal sætte ind hvis vi skal forbedre 

den nuværende energiproduktion. 

26 27

NYHEDSUDSENDELSEN

UDFORDRINGEn aften sidder Frederik sammen med sin far og ser nyhederne i fjernsynet. Nyhederne 

viser klip fra en stor oversvømmelse på Filippinerne, og der er også et indslag om efter-

virkningerne af den seneste store tropiske storm i USA. Nyhedsværten siger flere gange 

ordene ”klimaændringer”, ”global opvarmning” og ”miljøforurening”. 

Frederik og hans far taler om at klimaændringerne er menneskeskabte blandt andet 

fordi vi bruger en masse fossile energikilder. Men det er svært at finde ud af, hvad 

man skal gøre for at redde kloden. For vi er jo alle meget afhængige af energi i vores 

dagligdag. 
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Xplore Geografi 7-9  Systemportal

Undersøgende og problembaseret 
geografiundervisning  
Xplore Geografi 7-9  Systemportal

Med Xplore Geografi får I en system-
portal, der skaber sammenhæng 
mellem alle tre naturfag. Tværfaglige 
forløb åbner for samspil mellem 
fagene, og eleverne inspireres af 
forløb og opgaver, der tager udgangs-
punkt i deres egen hverdag. 

Med systemportalen Xplore Geografi får I et læremiddel, 
hvor fagets centrale begreber og sammenhænge behan-
dles med udgangspunkt i aktuelle eksempler, som relaterer 
til elevernes egen verden. I får et opdateret læremiddel, der 
motiverer eleverne, og hvor der er lagt vægt på bruger-
venlighed og integration af relevante værktøjer, så alt er 
lige ved hånden, når I skal bruge det. Læremidlets mange 
figurer, diagrammer, statistikker og data er fuldt opdaterede.

Nyt aktuelt casemateriale 
Til hvert forløb findes nyt problembaseret casemateriale 
med undersøgende og perspektiverende opgaver, der 
engagerer eleverne og trækker tråde til problemstillinger i 
den virkelige verden.

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

   163 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 

Jeg har brugt portalen Xplore Geografi i udskolingen siden 

en kollega introducerede den. Og jeg er bestemt en fan. 

Det skyldes især, at der er en god lærer vejledning, og at 

teksterne er velskrevne og hverken for korte eller for lange. 

Samtidig er der en klar rød tråd og en god emneopdeling. 

Jeg bruger portalen Xplore Geografi som grundmateriale 

i min undervisning. Og når jeg har nye ideer eller andre 

vinkler på emnerne, supplerer jeg blot med mit eget mate-

riale. Det betyder, at jeg kan fastholde min metodefrihed, 

og sætte mit eget præg på undervisningen, samtidig med 

at jeg går hånd-i-hånd med det faglige spor, som portalen 

folder ud. Især synes jeg, at portalen rummer en god inte-

gration mellem de forskellige emner, den tager op. Et godt 

eksempel er vejr og klima, hvor eleverne virkelig kommer 

ind under huden på, hvordan vejret spiller sammen med 

klimazoner og plantebælter. 

Vicki Jessen, lærer på Brøndby Strand Skole.

“



Tværfagligt samarbejde
I Xploresystemerne 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.

Alt til undervisningen samlet ét sted 
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
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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.

Nyt casemateriale
I 2. udgave af bøgerne findes nyt problembaseret case-
materiale. 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 til 7.-9. klasse 
fokuserer på kernestoffet 
og et højt fagligt niveau. 
Systemet bygger videre 
på stoffet fra Xplore 
Natur/teknologi og sikrer 
den naturfaglige progres-
sion 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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Geografi 9

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

tjek bagsidetekst
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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.

22 Lost Lost

UDSYN

I 2020 gik man i gang med at bygge en 121 km lang vej mellem Kan-

gerlussuaq og Sisimiut i Grønland. 

 21 km af vejen laves som en grusvej. Resten laves i første omgang 

som et såkaldt ATV-spor, dvs. et spor til terrængående køretøjer. ATV-

sporet er en-sporet. 

Det forventes, at biler kan køre på en grusvej med 60 km/t, mens 

hastigheden på ATV-sporet i gennemsnit er 20-40 km/t.

En naturvej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq vil senere kunne laves 

til en rigtig vej. Da vejen stort set vil følge Polarcirklen, vil den blive 

kaldt Arctic Circle Road.

Der er flere udfordringer ved at anlægge en vej i et øde område med 

et barsk klima. Allerede ved begyndelsen af anlæggelsen af den nye 

vej er byggeriet stødt på vanskeligheder.

I netavisen Sermitsiag.ag kunne man den 4. september 2020 læse, at: 

 Anlæggelse af vejen mellem Kangerlussuaq og Kangerluarsuk Tul-

leq ved Sisimiut er stødt på udfordringer i form af mere permafrost og 

mindre grusforekomster end forventet samt ikke mindst megen regn i 

slutningen af juli og august.

 Et ATV-spor kan formentlig ikke være åbent året rundt som en vej. 

I maj/juni vil smeltevand oversvømme sporet. Om vinteren kan det 

sandsynligvis ikke betale sig at holde sporet snefrit. 

Til gengæld vil en naturvej fremme turismen og give befolkningens 

mulighed for transport mellem Sisimiut og Kangerlussuaq et stort løft i 

sommerhalvåret. 

De lokale politikere ser store muligheder for, at vejen vil bringe økono-

misk vækst til området. I Kangerlussuaq ligger den internationale luft-

havn, hvorfra der bl.a. er flyforbindelse til Danmark. Fra lufthavnen er 

der flyruter til de største byer og bygder i Grønland, herunder Sisimiut.  

Man formoder at vejen vil udvikle turismen i Sisimiut og i bygderne 

Sarfannguit og Kangerlussuaq. I forvejen er der et stort område, der 

er udpeget som UNESCO verdensarv, da det har været gammelt inuit 

jagtområde. Der findes rester af fangsthytter mm. ved Nipisat og Asivis-

suit, der kan udnyttes som turistattraktioner. 

 Man forestiller sig også, at der kan udsættes moskusokser i et om-

råde nord for vejen. Her vil turister kunne købe sig ret til at gå på jagt. 

Fra farmen kan der sælges kød og skind. 

     OPGAVE Du skal på kort og satellitfotos undersøge:
– Hvorfor kommer vejen fra Kangerlussuaq til Sisimiut til at sno sig så meget? 

– Hvorfor kan det være mere farligt at køre på denne vej i forhold til veje i fx Danmark? 

– Hvorfor er de fleste borgere i området glade for den nye vej?

– Hvorfor regner man med, at man ikke kan køre mere end 40 km/t i gennemsnit?

– Hvad kan satellitfotos vise os, som vi ikke kan se på et kort?

– Hvad kan kortet vise os, som vi ikke kan se på et satellitfoto?

– Hvordan kommer man fra Kangerlussuaq til Sisimiut i dag?

– Hvorfor vil en vej medføre mere turisme? 

UDFORDRING

23

En vej mellem de Sisimiut og Kan-

gerlussuaq vil også gøre det lettere 

for turister at komme ind i landet 

og opleve den storslåede natur. 

Der kan fx laves nye vandre- og cy-

kelruter og overnatningssteder, der 

har udgangspunkt fra den nye vej. 

Om vinteren kan der være aktivite-

ter med snescooter og skiture på 

langrend. Nordøst for Sisimiut er 

man ved at etablere et skisports-

center ved Igloo Mountains.

 Med flere turister bliver der 

behov for overnatningsmuligheder, 

spisesteder, guidede vandreture, 

osv.

De blå områder på kortet viser steder, hvor politikerne håber der vil blive skabt nye økonomiske aktiviteter.
Den tynde sorte streg viser et stort område der er udpeget som UNESCO verdensarv pga. at det har været 
gammelt inuit jagtområde, hvor der findes rester af fangsthytter mm. (Nipisat og Asivissuit).

Køretøjer der er i stand til at køre på 
ATV-sporet.

Den længste vej på Grønland

Sisimut

Nyt ruteforslag

Nipisat

Gammelt ruteforslag

Unesco-område

Igloo Mountains skicenter

Moskusfarm

Midtvejshotel
Lodge

Lodge

Lodge

Sarfannguit

Kangerlussuaq

Grusvej nær Kangerlussuaq der går ind til indlandsisen.
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GO Atlas 7-10

Digitale og trykte atlas   
GO Atlas 7-10 Portal og  
GO Atlas til overbygningen og gymnasiet

Når I skal bruge kort i geografi og i  
arbejdet med de fællesfaglige fokus-
områder, kan I inddrage både digitale 
og trykte kort fra GO Forlag. 

GO Atlas 710 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 fra 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

Jeg bruger GO Atlas portalen i både geografi, 

biologi og fysik/kemi på 7. til 9. klassetrin. Det er 

et suverænt digitalt læremiddel, fordi det altid er til 

rådighed i alle fag og i alle lokaler, når vi skal bruge 

det. Netop tilgængeligheden og det interaktive 

afsæt gør, at vi bruger det flittigt. Det sker på kryds 

og tværs af fagene og i alle tænkelige sammen-

hænge. Især er jeg begejstret for den store samling 

af både gamle og nye kort. I geografi betyder det, 

at vi kan sammenligne historiske kort med kort fra 

nutiden. På den måde får vi en viden om udviklin-

gen i infrastruktur og bosætning. Samtidig udmærk-

er GO Atlas sig ved, at det altid er up-to-date, og 

rummer alle de relevante kort, modeller og statis-

tiske oplysninger, der er nødvendige til for alvor at 

arbejde i dybden med de emner, vi sætter spot på. 

Og det er helt afgørende for at fastholde elevernes 

motivation til at undersøge tingene på egen hånd.  

Marie Bang Malmstedt, lærer på Højvangsskolen i Horsens.

“

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.
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  ISBN 978-87-7702-570-9

ATLASØVELSER 
TIL OVERBYGNINGEN2.UDGAVE

ISBN ok?
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