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Fonders naturvidenskabelige opslagsbog er målrettet grund-

skolens ældste klasser, naturfagsprøven i 9. klasse, undervi-

sere i naturfag, alle andre med interesse for naturvidenskab 

og er et glimrende repetitionsværktøj for elever i gymnasiet.

Den er opbygget, så læseren får et godt overblik over natur-

fagenes indhold. Den indeholder de helt nødvendige formler, 

fagord og begreber og gør læringen meget lettere. 

Det har vist sig, at eleverne med denne opslagsbog på én gang 

opnår et bedre fagligt overblik og mere tid til at fordybe sig 

i naturfaglige problemstillinger med fokus på de relevante 

kompetenceområder.

Opslagsbogen bliver lige så uundværlig og nyttig i naturun-

dervisningen, som en matematisk formelsamling altid har 

været i matematikundervisningen.

Fonders naturvidenskabelige opslagsbog er den første af 

slagsen på markedet. Vores intention er, at der udgives en ny 

revideret udgave med års mellemrum, så en underviser altid 

har et opdateret perfekt fagdidaktisk redskab til sine elever.
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ENERGIKILDER

FOSSILE ENERGIKILDER
 Kul    Kemisk energi
 Olie    Kemisk energi
 Naturgas    Kemisk energi

VEDVARENDE ENERGIKILDER
 Solenergi   Strålingsenergi
 Vindenergi   Mekanisk energi
 Vandkraft   Mekanisk energi
 Bølgeenergi   Mekanisk energi
 Biobrændsel   Kemisk energi
 Brintenergi   Kemisk energi
 Geotermisk energi  Termisk energi

KERNEENERGI
 Fission (U, Th, Pu)  Kerneenergi
 Fusion (H, D, Li)   Kerneenergi

ENERGIBEVARELSE – ENERGIKÆDE

eNerGi kaN ikke oPstå – eNerGi kaN ikke ForsviNde

Energi kan omdannes fra én form til en anden.
Når en energiform bliver mindre, bliver en anden energiform større.

Energi kan spildes, men det er stadig energi – bare ikke brugbart for os. NyttevirkNiNGeN η i en 
proces er forholdet mellem den udnyttede energimængde Eudn og den anvendte energimængde Eanv:

NyttevirkNiNG  � �
E
E

udn

anv

Når en energiform omdannes til en anden, som igen omdannes til en tredje osv. har vi en eNerGikæde

eksemPel

Solens energi produceres ved fusion i Solens centrum. Energien udstråles fra Solens overflade. Jorden 
opvarmes af Solens stråling. Det kan skabe vind, der kan drive en vindmølle, som producerer elektricitet 
til en elradiator.

Solens centrum
Kerneenergi

Fusion
Energitransport 
til overfladen

Elektromagne-
tisk stråling

Kinetisk energi 

Solens overflade
opvarmes

Jordens overflade
absorberer 
strålingen

Termisk energi

Luften opvarmes 
forskelligt

Det giver blæst

Vindmøllens 
rotation driver 
en generator 

Elektrisk energi 

Elektrisk energi 
tilføres en 
elradiator

Termisk energi
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ENERGI – ENERGIFORMER

MEKANISK ENERGI findes i to former

KINETISK ENERGI eller bevæGelseseNerGi

beskrivelse  Ekin = ½ m· v2   –  afhænger af legemets masse og fart
eksemPel  Bil, vind, møllevinge, kanonkugle
kaN Fx omdaNNes til Elektrisk energi (generator), potentiel energi, termisk energi

POTENTIEL ENERGI eller beliGGeNhedseNerGi

beskrivelse  Epot = m· g· h  –  afhænger af legemets masse og beliggenhed
eksemPel  Højtbeliggende sø, bold, faldskærmsudspringer
kaN Fx omdaNNes til Kinetisk energi, elektrisk energi, termisk energi

TERMISK ENERGI eller varmeeNerGi eller iNdre eNerGi

beskrivelse  E = m· c· ΔT (opvarmning) og E = m· L (smeltning/fordampning)
   Termisk energi er kinetisk energi i atomer og molekylers uordnede 
   bevægelse samt potentiel energi i deres indbyrdes vekselvirkninger
eksemPel  Radiator, ovn, bål
kaN Fx omdaNNes til Kinetisk energi (damplokomotiv), elektrisk energi (dampturbine)

ELEKTRISK ENERGI
beskrivelse  E = U· I· Dt  –  afhænger af spændingsforskel, strømstyrke og tid
eksemPel  Elbil, vindmølle, mobiltelefon, solcelle
kaN Fx omdaNNes til Mekanisk energi (motor), strålingsenergi (pære), termisk energi 

KEMISK ENERGI
beskrivelse  E = m· B  –  afhænger af stoffets masse og brændværdi
eksemPel  Oliefyr, træ, rugbrød, benzin, batteri, brændselscelle 
kaN Fx omdaNNes til Strålingsenergi, termisk energi, mekanisk energi

STRÅLINGSENERGI eller elektromaGNetisk stråliNG (lys)
beskrivelse  Efoton = h· f  –  afhænger af lysets frekvens
eksemPel  Solen, lommelygte, røntgenstråling
kaN Fx omdaNNes til Kemisk energi (fotosyntese), elektrisk energi (solcelle), termisk energi

KERNEENERGI
beskrivelse  E = m· c2  –  afhænger af stoffets masse 
Eksempel  Solen, kerneenergiværk
kaN Fx omdaNNes til Elektrisk energi, termisk energi
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JORDENS ROTATION – DAG OG NAT

Jorden har roteret om sin akse gennem Nord– og Sydpolen lige siden Jorden blev dannet for 
ca. 4,6 mia. år siden. Der er kun meget lidt, der bremser denne bevægelse, fx Månens påvirkning, 
der trækker i havene og laver tidevand.

I forhold til Solen roterer Jorden omkring sig selv på 24 timer. 
Den halvkugle, der vender mod Solen har daG. 
Den halvkugle, der vender bort fra Solen har Nat.

Sollys

Sydpol

Nordpol

Jordens rotationsakse

Ækvator

Nat på denne 
halvkugle

Dag på denne 
halvkugle

A

B

C

Dagens længde afspejles i længden af stykket AB på figuren.
Nattens længde afspejles i længden af stykket BC på figuren.
Dagslængden er i det viste tilfælde meget kortere end nattens længde, 
dvs. der er vinter på den nordlige halvkugle.

Området omkring Nordpolen bliver slet ikke belyst i løbet af dagen, når Jorden drejer én gang rundt.
Der er nat hele døgnet – Polarmørke. 

Ved Ækvator varer nat og dag altid 12 timer hver.
På den sydlige halvkugle er forholdene for nat– og dagslængde det modsatte i forhold til den nordlige 
halvkugle – i det viste tilfælde er der sommer på den sydlige halvkugle.

Området omkring Sydpolen er tilsvarende belyst hele døgnet. 
Der er dag hele tiden – og man kan se midNatssol. 
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JORDENS ROTATION – ÅRSTIDER

Udover rotationen omkring sig selv har Jorden også en anden rotation.
Jorden er i kredsløb omkring Solen.
Jorden drejer én gang omkring Solen på 1 år (365,24 døgn). 

Baneplanen, som Jorden bevæger sig i omkring Solen, kaldes ekliPtika.
Jordens rotationsakse hælder 23,45° i forhold til ekliptika.

Sommer Efterår

VinterForår

Forårs  jævndøgn

Efterårs  jævndøgn

Solen
Sommer
solhverv

Vinter
solhverv

Jordens akse hælder ind mod Solen, når vi har sommer på den nordlige halvkugle, 
En stor del af den nordlige halvkugle ligger derfor i dagslys en stor del af døgnet. 
Solen står højt på himlen om sommeren.

Jordens akse peger hele tiden mod det samme punkt i verdensrummet tæt på Nordstjernen.
Når Jorden et halvt år senere er kommet halvvejs rundt i sin bane omkring Solen, 
så peger Jordens akse væk fra Solen. Solen står lavt på himlen.
Den nordlige halvkugle modtager kun lys en lille del af døgnet – vi har viNter.

jævNdøGN indtræffer når Jordens akse står vinkelret på retningen mod Solen. 
Ved jævndøgn står Solen lodret over Ækvator. 
Det sker på et bestemt tidspunkt omkring 19.–20. marts (forårsjævndøgn) og omkring 22.–23. september 
(efterårsjævndøgn).

På den nordlige halvkugle er sommerhalvåret lidt længere end vinterhalvåret.
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PLADETEKTONIK

Jordskorpen består af 50 – 150 km tykke kontinentalplader, der mere eller mindre er i bevægelse. 
De ligger nærmest og ”flyder” på Jordens kappe og bevæger sig typisk kun få cm. pr år.

Pladetektonik er en GeoFysisk teori, som bl.a. forklarer
oceaNerNes tilblivelse oG ForsviNdeN – udbredelse aF jordskælv oG vulkaNer – bjerGkædeFoldNiNG

udbredelse aF Fossile dyr oG PlaNter – koNtiNeNterNes vækst oG skiFteNde beliGGeNhed

Kontinentalpladerne kan møde hinanden ved PladeGræNser på tre forskellige måder.

koNstruktive PladeGræNser
De tektoniske plader går fra hinanden.
En ny skorpe dannes pga. lava fra vulkaner.

eksemPel

Den Nordamerikanske og Den Eurasiske Plade går fra 
hinanden langs grænsen mellem de to plader, der kal-
des Den Midtatlantiske Ryg. Der dannes (konstrueres) 
ny oceanbundsskorpe, og samtidig udløses der små jord-
skælv. 

destruktive PladeGræNser
De tektoniske plader bevæger sig mod hinanden. 
Når en oceankant møder en anden oceankant, synker 
den ene plade, og der kan dannes vulkanske øbuer og 
evt. jordskælv. Der dannes typisk foldebjerge.

eksemPel

Den Indoaustralske plade har bevæget sig ind i den 
Eurasiske Plade. Derved er bjergkæden Himalaya ble-
vet dannet.

traNsForme PladeGræNser
De tektoniske plader bevæger sig langs hinanden.
Der opstår på den måde forkastninger i undergrunden. 
Det udløser typisk meget kraftige jordskælv.

eksemPel

Stillehavspladen og Den Nordamerikanske Plade bevæ-
ger sig langs hinanden. Det har medført forkastninger, 
som har ramt San Francisco med jordskælv.
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HETEROTROFE ORGANISMER

heterotroFe organismer er afhængige af autotrofe organismer. De kaldes koNsumeNter:

     Dyr     –     Svampe     –     De fleste bakterier

Heterotrofe organismer lever af det organiske stof, som de autotrofe organismer danner. Derfor er de 
heterotrofe organismer afhængige af de autotrofe organismer.

HVORDAN UDNYTTES FØDEN?

Eller hvordan får de autotrofe og heterotrofe organismer energi til at leve livet?

De autotrofe producerer selv føden, og energien udnyttes til organismernes livsprocesser.
De heterotrofe får føden fra de autotrofe. 
Energien fra denne føde kan nu udnyttes til organismernes livsprocesser.

Det er med andre ord de samme processer, der anvendes i organismerne 
– uanset om organismen er autotrof eller heterotrof.

Solen er omdrejningspunkt for primærproduktionen. Det er udelukkende de autotrofe organismer der 
står for denne fødeproduktion. Det kan godt være, at ræven fanger en hare og dermed spiser kød. Men 
det er alligevel gulerødder, der er grundlaget for dette kød. Uden planter ingen dyr!
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