
DRIVHUS 
Læs teksten og besvar de efterfølgende spørgsmål. 

DRIVHUSEFFEKTEN: FUP ELLER FAKTA? 

Levende organismer har brug for energi for at overleve. Den energi, der opretholder 
livet på Jorden, kommer fra Solen, som stråler energi ud i rummet, fordi den er så 
varm. En lillebitte del af denne energi når Jorden.  

Jordens atmosfære virker ligesom et beskyttende tæppe lagt hen over vores planets 
overflade og den forhindrer, at der kommer de temperatursvingninger, som ville fore-
komme på en planet uden atmosfære. 

Det meste af den strålingsenergi, der kommer fra Solen, passerer gennem Jordens 
atmosfære. Jorden optager en del af denne energi, og en anden del kastes tilbage fra 
Jordens overflade. Noget af denne reflekterede energi optages af atmosfæren. 

Som følge heraf er gennemsnitstemperaturen over Jordens overflade højere end den 
ville være, hvis der ikke var nogen atmosfære. Jordens atmosfære har den samme 
effekt som et drivhus, hvoraf ordet drivhuseffekt. 

Drivhuseffekten siges at være blevet mere udtalt i løbet af det tyvende århundrede.  

Det er en kendsgerning at gennemsnitstemperaturen i Jordens atmosfære er steget. 
I aviser og tidsskrifter angives ofte den forøgede produktion af kuldioxid som hoved-
årsag til temperaturstigningen i det tyvende århundrede. 



André, der er skoleelev, interesserer sig for den mulige sammenhæng mellem 
gennemsnitstemperaturen i Jordens atmosfære og kuldioxidudslippet på Jorden.  

På biblioteket falder han over følgende to grafer: 

 

 

Ud fra disse to grafer konkluderer André, at det er klart, at stigningen i gennem-
snitstemperaturen i Jordens atmosfære skyldes stigning i kuldioxidudslippet. 
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Spørgsmål 3: DRIVHUS S114Q03- 01  02  11  12  99 

Hvad er det i graferne, der støtter Andrés konklusion? 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

 

DRIVHUS SCORING 3 

Fuldt point 

Kode 11: Refererer til stigningen af både (gennemsnits)temperaturen og 
kuldioxidudslippet. 
• Temperaturen er steget, efterhånden som udslipsmængden er vokset. 
• Begge grafer stiger. 
• Fordi begge grafer begyndte at stige i 1910. 
• Temperaturen steg, da der begyndte at ske CO2 udslip. 
• Informationslinjerne i graferne stiger samtidig. 
• Alt stiger. 
• Jo mere CO2-udslip, jo højere temperatur. 
 

Kode 12: Refererer (i almindelige vendinger) til en positiv sammenhæng mellem 
temperatur og kuldioxidudslip. 
[Bemærk: Denne kode har til hensigt at indfange elevernes brug af terminologier 
som ‘positiv sammenhæng’, ‘lignende form’ eller ’direkte proportional’, og selv om 
følgende eksempler ikke er helt rigtige, vises der tilstrækkelig forståelse til, at der 
kan gives point her.]  
• Mængden af CO2 og Jordens gennemsnitstemperatur er direkte proportional. 
• De har samme form, hvilket indikerer, at der er en sammenhæng. 

Intet point 

Kode 01: Refererer til stigning i enten (gennemsnits)temperaturen eller 
kuldioxidudslippet.  
• Temperaturen er gået op. 
• CO2 stiger. 
• Det viser den dramatiske ændring i temperaturerne. 
 

Kode 02: Refererer til temperaturen og kuldioxidudslip uden en klar angivelse af, 
hvordan der er en sammenhæng. 
• Kuldioxidudslippet (graf 1) har en effekt på Jordens temperaturstigning (Graf 2). 
• Kuldioxid er hovedårsagen til stigningen i Jordens temperatur. 
 
ELLER 

Andre forkerte svar 
• Kuldioxidudslippet er steget meget mere end Jordens gennemsnitstemperatur 

[Bemærk: Dette svar er forkert, fordi størrelsen af CO2 udslippet og 
temperaturstigningen ses som svaret, snarere end at de begge stiger]. 



• CO2-stigningen i årenes løb skyldes stigning i temperaturen i Jordens 
atmosfære. 

• Den måde grafen går op på. 
• Der er en stigning. 

Kode 99: Intet svar. 

Spørgsmål 4:  DRIVHUS S114Q04- 0 1 2 9 

Jeanne, der også er skoleelev, er uenig i Andrés konklusion. Hun sammenligner de 
to grafer og siger, at der er nogle områder af graferne, der ikke støtter hans 
konklusion. 

Giv et eksempel på områder af graferne, der ikke støtter Andrés konklusion.  
Forklar dit svar nærmere. 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

DRIVHUS SCORING 4 

Fuldt point 

Kode 2: Refererer til en speciel del af graferne hvor kurverne ikke begge to går ned 
eller op og giver en tilsvarende forklaring 
• I 1900–1910 (cirka) steg CO2, hvorimod temperaturen gik ned. 
• I 1980–1983 gik kuldioxid ned og temperaturen steg. 
• Temperaturen i 1800-tallet er næsten den samme, men den første graf bliver 

ved med at stige. 
• Mellem 1950 og 1980 steg temperaturen ikke men CO2 gjorde. 
• Fra 1940 til 1975 er temperaturen næsten den samme, men kuldioxidudslippet 

viser en stejl stigning. 
• I 1940 er temperaturen meget højere end i 1920, og der var næsten ens 

kuldioxidudslip.   

Delvist point 

Kode 1: Nævner en rigtig periode, uden forklaring. 
• 1930–1933. 
• Før 1910. 

 Nævner kun et særligt år (ikke et tidsforløb), med en acceptabel forklaring.  
• I 1980 var udslippene nede, men temperaturen steg stadig. 
 

 Giver et eksempel, som ikke støtter Andrés konklusion, men nævner en 
forkert periode. (Bemærk: Der skal være belæg for denne fejl, fx at et 
område, der tydeligt illustrerer et rigtigt svar, er markeret på grafen, og så 
er der lavet en fejl ved overførsel af denne information til teksten (svaret).  
• Mellem 1950 og 1960 faldt temperaturen, og kuldioxidudslippet steg. 



 Refererer til forskellene mellem de to kurver uden at nævne en specifik 
periode. 
• Nogle steder stiger temperaturen, selv om udslippet falder. 
• Tidligere var der kun lidt udslip, men der var ikke desto mindre høj temperatur. 
• Når der er en jævn stigning i graf 1, er der ingen stigning i graf 2, den forbliver 

konstant [Bemærk: Den forbliver konstant “overalt”.] 
• Fordi i starten er temperaturen stadig høj, hvorimod kuldioxid var meget lav. 
 

 Refererer til en uregelmæssighed i den ene af graferne. 
• Det var omkring 1910 at temperaturen faldt, og det fortsatte i en vis periode. 
• I den anden graf er der et fald i temperatur i Jordens atmosfære lige før 1910. 

 Angiver at der er forskel i graferne, men forklaringen er svag. 
• I 1940erne var varmen meget høj, men kuldioxid var meget lav [Bemærk: 

Forklaringen er meget svag, men den angivne forskel er klar.] 

Intet point 

Kode 0: Refererer til en uregelmæssighed i en kurve uden at referere specifikt til de 
to grafer. 
• Det går en lille smule op og ned. 
• Det gik ned i 1930. 

 Refererer til et dårligt defineret tidsforløb eller år uden nogen forklaring 
• Den midterste del. 
• 1910. 

 Andre svar. 
• I 1940 steg gennemsnitstemperaturen, men ikke kuldioxidudslippet. 
• Cirka i 1910 steg temperaturen men ikke udslippet. 

Kode 9: Intet svar. 
 

 
 

Spørgsmål 5:  DRIVHUS S114Q05- 01  02  03  11  12  99 

André holder fast i sin konklusion, at stigning i gennemsnitstemperaturen i Jordens 
atmosfære er forårsaget af stigning i udslippet af kuldioxid. Men Jeanne mener, hans 
konklusion er forhastet. Hun siger: “Før du kan acceptere denne konklusion, må du 
være sikker på, at andre faktorer, som kunne indvirke på drivhuseffekten, er 
konstante". 

Nævn én af de faktorer, som Jeanne tænker på. 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  



DRIVHUS SCORING 5 

Fuldt point 

Kode 11: Nævner en faktor ved at referere til den energi/stråling, der kommer fra 
Solen. 
• Solvarmen og måske jorden, der ændrer position. 
• Den energi, der kastes tilbage fra Jorden. 

Kode 12: Nævner en faktor, der refererer til en naturlig komponent eller en potentiel 
forureningskilde. 
• Vanddampen i luften. 
• Skyer. 
• Sådan noget som vulkanudbrud. 
• Forurening af atmosfæren (gas, brændstof). 
• Mængden af udstødningsgas. 
• CFC-gasser  eller chlor-fluor-carboner 
• Bilernes antal. 
• Ozon (som en luftkomponent) [Bemærk: hvis der refereres til formindskelse af 

ozonlaget, så skal Kode 03 anvendes] 

Intet point 

Kode 01: Refererer til en grund, der har indflydelse på kuldioxidkoncentrationen. 
• Rydning af regnskoven. 
• Mængden af CO2 der udledes. 
• Fossilt brændstof. 

Kode 02: Refererer til en ikke-specifik faktor. 
• Gødningsmidler. 
• Spraydåser. 
• Hvordan vejret har været. 

Kode 03: Andre forkerte faktorer eller andre svar. 
• Mængden af oxygen. 
• Nitrogen. 
• Hullet i ozonlaget bliver også større. 

Kode 99: Intet svar. 



TØJ 
Læs teksten og svar på de efterfølgende spørgsmål. 

TEKST om tøj 
 

Et hold britiske forskere har udviklet 
‘intelligent’ tøj, som kan give handi-
cappede børn mulighed for at ‘tale’. 
Børn, som bærer en vest lavet af et 
specielt elektro-tekstil, forbundet med 
en tale-synthesizer, bliver i stand til at 
gøre sig forståelige simpelthen ved at 
trykke på det berøringsfølsomme stof.  

Materialet er lavet af normalt stof, 
hvori der er indsat et sindrigt system 
af kulstofimprægnerede og el-ledende 
fibre. Når der trykkes på stoffet, 
ændres systemet af elektriske signa-
ler gennem fibrene, og en computer-
chip finder frem til, hvor stoffet er 
blevet berørt. Chippen kan så udløse 
en eller anden elektronisk anordning, 
som den står i forbindelse med, og 
som ikke behøver at være større end 
to tændstikæsker. 

“Det geniale er den måde, stoffet 
væves på, og hvorpå der sendes 
signaler gennem det – og at det kan 
væves ind i eksisterende stoftyper, så 
man ikke kan se, det er der", forklarer 
en af forskerne.  

Det pågældende materiale kan tåle at 
blive vasket, rullet omkring en 
genstand eller krøllet, uden at det 
tager skade. Forskerne hævder, at det 
også kan masseproduceres billigt. 

 

 
 



Spørgsmål 1: TØJ   S213Q01 

Kan nedenstående påstande, der er nævnt i artiklen, afprøves naturvidenskabeligt i 
et laboratorium?  

Sæt ring om enten ”Ja” eller ”Nej” for hver påstand. 

Materialet kan …  Kan påstanden afprøves naturviden-
skabeligt i et laboratorium? 

tåle at blive vasket. Ja / Nej 

tåle at blive rullet omkring en genstand. Ja / Nej 

tåle at blive krøllet. Ja / Nej 

masseproduceres billigt. Ja / Nej 

TØJ SCORING 1 

Fuldt point 

Kode 1: Ja, Ja, Ja, Nej, i den rækkefølge. 

Intet point 

Kode 0: Andre svar. 

Code 9: Intet svar. 

Spørgsmål 2:  TØJ S213Q02 

Hvilket apparat skal der være i dit udstyr, hvis du vil afprøve, om stoffet er elektrisk 
ledende? 

Sæt ring om bogstavet foran det rigtige svar. 

A Amperemeter 
B Lyskasse 
C Mikrometerskrue 
D Lydmåler 

TØJ SCORING 2 

Fuldt point 

Kode 1: A.  Amperemeter. 

Intet point 

Kode 0: Andre svar. 

Code 9: Intet svar. 



 
 



GRAND CANYON 
Grand Canyon ligger i en ørken i USA. Det er en meget stor og dyb kløft med mange 
klippelag. En gang i fortiden løftede bevægelser i Jordens skorpe disse lag op. Grand 
Canyon er nu 1,6 km dyb visse steder. Colorado-floden løber i bunden af kløften. 

Kig på nedenstående billede af Grand Canyon, som er taget fra den sydlige kant. 
Man kan se adskillige forskellige klippelag i kløftens vægge. 

Spørgsmål 7: GRAND CANYON S426Q07 

Omkring fem millioner mennesker besøger Grand Canyon nationalpark hvert år. Man 
er bekymret over de skader, som parken udsættes for med så mange besøgende. 

Kan følgende spørgsmål besvares ved hjælp af en videnskabelig undersøgelse? Sæt 
ring om “Ja” eller “Nej” for hvert spørgsmål. 

Kan dette spørgsmål besvares ved hjælp af en videns kabelig 
undersøgelse? 

Ja eller nej? 

Hvor meget erosion er forårsaget af brugen af vandrestier? Ja / Nej 

Er parkområdet så smukt, som det var for 100 år siden? Ja / Nej 

GRAND CANYON SCORING 7 

Fuldt point 

Kode 1: Begge korrekt: Ja, Nej, i den rækkefølge. 

Intet point 

Kode 0: Andre svar. 

Kode 9: Manglende svar. 
 

Kalksten A 

Lerskifer A 

Kalksten B  

Lerskifer B 

Skifer og granit 



Spørgsmål 3: GRAND CANYON S426Q03 

Temperaturen i Grand Canyon svinger fra under 0oC til over 40oC. Selvom det er et 
ørkenområde, er der nogle gange vand i revnerne i klipperne. Hvordan er disse 
temperaturskift og vandet i klipperevnerne med til at sætte fart i nedbrydningen af 
klipper?  

A Når vandet fryser, opløses de varme klipper. 
B Vand binder klipperne sammen. 
C Is gør klippernes overflader glatte. 
D Vand, der fryser til is, udvider sig inde i klipperevnerne. 

GRAND CANYON SCORING 3 

Fuldt point 

Kode 1: D Vand, der fryser til is, udvider sig inde i klipperevnerne. 

Intet point 

Kode 0: Andre svar. 

Kode 9: Manglende svar. 
 



Spørgsmål 5: GRAND CANYON S426Q05 

I Grand Canyons lag af kalksten A findes mange fossiler af havdyr såsom muslinger, 
fisk og koraler. Hvad er der sket for millioner af år siden, som kan forklare hvorfor 
sådanne fossiler findes der? 

A. I gamle dage tog folk mad fra havet med til området. 
B. En gang var havet meget mere oprørt, og havdyr blev skyllet ind på land af 

gigantiske bølger. 
C. Et hav dækkede dette område på det tidspunkt og trak sig senere tilbage. 
D. Nogle havdyr boede en gang på land, inden de vandrede ud i havet. 

GRAND CANYON SCORING 5 

Fuldt point 

Kode 1: C Et hav dækkede dette område på det tidspunkt og trak sig senere 
tilbage. 

Intet point 

Kode 0: Andre svar. 

Kode 9: Manglende svar. 
 
 

Spørgsmål 10S: GRAND CANYON S426Q10S 

Hvor enig er du i følgende udsagn? 

Afkryds kun ét felt i hver række 
  Meget 

enig Enig Uenig 

Meget 

uenig 

a) Systematiske studier af fossiler er vigtige. 
1 2 3 4 

b) Foranstaltninger, der skal beskytte 
nationalparker mod skader, skal bygge på 
videnskabelige fakta. 

1 2 3 4 

c) Videnskabelige undersøgelser af 
geologiske lag er vigtige. 1 2 3 4 

 



SOLCREMER 
Mia og Dan tænkte over, hvilken solcreme der giver deres hud den bedste 
beskyttelse. Solcreme har en solbeskyttelsesfaktor (SPF), som viser, hvor godt hvert 
produkt absorberer solens ultraviolette stråler. En solcreme med høj SPF beskytter 
huden i længere tid end en solcreme med lav SPF. 

Mia udtænkte en måde at sammenligne nogle forskellige solcremer på. Hun og Dan 
samlede følgende ting: 

• to stykker klar plastik som ikke absorberer sollys 

• et stykke lysfølsomt papir 

• mineralolie (M) og en creme indeholdende zinkoxid (ZnO), og 

• fire forskellige solcremer, som de kaldte S1, S2, S3, og S4. 

Mia og Dan tog mineralolie med, fordi den lader det meste af sollyset komme 
igennem, og zinkoxid, fordi det næsten blokerer totalt for sollys. 

Dan kom en dråbe af hvert stof ind i en cirkel, som var markeret på det ene stykke 
plastic, og lagde det andet stykke plastic oven på. Han lagde en stor bog ovenpå 
begge stykker og pressede ned. 

Herefter lagde Mia plastikstykkerne ovenpå det lysfølsomme papir. Lysfølsomt papir 
ændrer farve fra mørk grå til hvid (eller meget lys grå) afhængigt af, hvor længe det 
udsættes for sollys. Til sidst stillede Dan stykkerne på et solrigt sted. 

M S1 

ZnO 

S2 

S3 S4 

Plastik-
stykke 

Lysfølsomt 
papir 



Spørgsmål 2: SOLCREMER S447Q02 

Hvilket af disse udsagn er en videnskabelig beskrivelse af mineralolien og 
zinkoxidens rolle, når de bruges i sammenligningen af solcremernes effektivitet? 

A Mineralolie og zinkoxid er begge faktorer, som bliver testet. 
B Mineralolie er en faktor som bliver testet, og zinkoxid er et referencestof. 
C Mineralolie er et referencestof, og zinkoxid er en faktor, der bliver testet. 
D Mineralolie og zinkoxid er begge referencestoffer. 

SOLCREMER SCORING 2 

Fuldt point 

Kode 1: D Mineralolie og zinkoxid er begge referencestoffer. 

Intet point 

Kode 0: Andre svar. 

Kode 9: Manglende svar. 
 

Spørgsmål 3: SOLCREMER S447Q03 

Hvilket af disse spørgsmål prøvede Mia og Dan at besvare? 

A Hvordan er hver solcremes beskyttelse sammenlignet med de andre? 
B Hvordan beskytter solcremer din hud mod ultraviolet stråling? 
C Er der nogen solcreme, som giver mindre beskyttelse end mineralolie? 
D Er der nogen solcreme, som giver mere beskyttelse end zinkoxid? 

SOLCREMER SCORING 3 

Fuldt point 

Kode 1: A Hvordan er hver solcremes beskyttelse sammenlignet med de andre? 

Intet point 

Kode 0: Andre svar. 

Kode 9: Manglende svar. 



Spørgsmål 4: SOLCREMER S447Q04 

Hvorfor blev det andet stykke plastik presset ned? 

A For at forhindre dråberne i at tørre ud. 
B For at sprede dråberne så meget ud som muligt. 
C For at holde dråberne indenfor den markerede cirkel. 
D For at dråberne skulle have samme tykkelse. 

SOLCREMER SCORING 4 

Fuldt point 

Kode 1: D For at dråberne skulle have samme tykkelse. 

Intet point 

Kode 0: Andre svar. 

Kode 9: Manglende svar. 
 



Spørgsmål 5: SOLCREMER S447Q05 – 0 1 2 9  

Det lysfølsomme papir er mørkegråt, og det falmer til en lysere grå, når det bliver 
udsat for sollys, og til hvidt når det bliver udsat for meget sollys. 

Hvilket af disse diagrammer viser resultater, man kunne opnå? Forklar, hvorfor du 
vælger det. 

Svar: ......................................................  

Forklaring: ...............................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

SOLCREMER SCORING 5 

Fuldt point 

Kode 2: A. Med forklaring om, at ZnO-pletten er forblevet mørkegrå (fordi den 
blokerer for sollys), og M-pletten er blevet hvid (fordi mineralolie 
absorberer meget lidt sollys). 

 (Det er ikke nødvendigt (men tilstrækkeligt) at medtage de yderligere 
forklaringer, som vises i parenteserne.) 
• A. ZnO har blokeret for sollyset som det skulle, og M har ladet det skinne 

igennem. 
• Jeg vælger A fordi mineralolien skal være den lyseste nuance, mens zinkoxid er 

den mørkeste. 
 
 
 
 
 

ZnO 
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D 



Delvist point 

Kode 1: A. Giver en korrekt forklaring på enten ZnO-pletten eller M-pletten, men 
ikke  begge, og  giver ikke en ukorrekt forklaring for den anden plet. 
• A. Mineralolien yder den mindste beskyttelse mod UVL. Så med andre stoffer 

ville papiret ikke blive hvidt. 
• A. Zinkoxid absorberer stort set alle stråler, hvilket diagrammet viser. 

Intet point 

Kode 0: Andre svar. 
 A. Fordi ZnO blokerer for strålerne, og M absorberer dem. 
 B. ZnO blokerer for sollyset, og mineralolie lader det skinne igennem. 

Kode 9: Manglende svar. 

 



MARY MONTAGU 
Læs følgende avisartikel og svar på spørgsmålene, der følger. 

VACCINATIONENS HISTORIE 

Mary Montagu var en smuk kvinde. Hun overlevede en koppeinfektion i 1715, 
men hun var bagefter dækket af ar. Mens hun boede i Tyrkiet i 1717, lagde hun 
mærke til en metode, kaldet podning, som var almindelig der. Behandlingen gik 
ud på, at man ridsede i huden og overførte en svækket type af koppevirus til 
unge, raske personer, der så blev syge, men i de fleste tilfælde kun i en mild 
form af sygdommen. 

ary Montagu var så overbevist om det ufarlige i disse podninger, at hun gav 
tilladelse til, at hendes søn og datter blev podet. 

I 1796 brugte Edward Jenner podning med en beslægtet sygdom, kokopper, til 
at frembringe antistoffer mod kopper. I sammenligning med podningen med 
kopper havde denne behandling færre bivirkninger, og den behandlede person 
kunne ikke smitte andre. Behandlingen blev kendt som vaccination. 

Spørgsmål 2: MARY MONTAGU S477Q02 

Hvilke slags sygdomme kan folk blive vaccineret imod? 

A Arvelige sygdomme såsom blødersygdom. 
B Sygdomme, der skyldes virus, såsom polio. 
C Sygdomme, der skyldes nedsat funktion i kroppen, såsom sukkersyge. 
D Enhver form for sygdom, hvor der ikke findes en behandling. 

MARY MONTAGU SCORING 2 

Fuldt point 

Kode 1: B Sygdomme, der skyldes virus, såsom polio. 

Intet point 

Kode 0: Andre svar. 

Kode 9: Manglende svar. 
 



Spørgsmål 3: MARY MONTAGU S477Q03 

Hvis dyr eller mennesker bliver syge som følge af en bakterieinfektion og derefter 
bliver raske, bliver de som regel ikke syge af denne type bakterier igen. 

Hvad er grunden til det? 

A Kroppen har dræbt alle bakterier, der kan give den samme slags sygdom. 
B Kroppen har dannet antistoffer, som dræber denne type bakterier, inden de 

formerer sig. 
C De røde blodlegemer dræber alle bakterier, der kan give den samme slags 

sygdom. 
D De røde blodlegemer fanger og fjerner denne type bakterier fra kroppen. 

MARY MONTAGU SCORING 3 

Fuldt point 

Kode 1: B Kroppen har dannet antistoffer, som dræber denne type bakterier, 
inden de formerer sig. 

Intet point 

Kode 0: Andre svar. 

Kode 9: Manglende svar. 

 

Spørgsmål 4: MARY MONTAGU S477Q04 – 0 1 9  

Angiv en årsag til, at man anbefaler, at især små børn og ældre mennesker bliver 
vaccineret imod influenza. 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

MARY MONTAGU SCORING 4 

Fuldt point 

Kode 1: Svar, der henviser til, at børn og/eller ældre mennesker har svagere 
immunforsvar end andre mennesker, eller lignende.  

Bemærk: Begrundelse(r) skal henvise specifikt til børn eller ældre mennesker – ikke 
til mennesker i almindelighed. Og svaret skal, direkte eller indirekte, give 
udtryk for, at disse mennesker har svagere immunforsvar end andre 
mennesker – ikke bare, at de generelt er ”svagere”. 
• Disse mennesker har mindre modstandskraft mod at blive syge. 
• Børn og ældre kan ikke slippe af med sygdom så nemt som andre. 



• De er mere tilbøjelige til at få influenza. 
• Hvis de får influenza, er virkningerne værre hos disse mennesker. 
• Fordi organismen hos børn og ældre mennesker er svagere. 
• Ældre mennesker bliver nemmere syge 

Intet point 

Kode 0: Andre svar. 
• Så de ikke får influenza. 
• De er svagere. 
• De har brug for hjælp til at bekæmpe influenzaen. 

Kode 9: Manglende svar. 
 

Spørgsmål 10S: MARY MONTAGU S477Q10S 

Hvor enig er du i følgende udsagn? 

Afkryds kun ét felt i hver række. 
  Meget 

enig Enig Uenig 

Meget 

uenig 

a) Jeg går ind for forskning med henblik på 
udvikling af vacciner mod nye 
influenzatyper. 

1 2 3 4 

b) Årsagen til en sygdom kan kun 
identificeres gennem naturvidenskabelig 
forskning. 

1 2 3 4 

c) Virkningen af alternativ behandling af 
sygdomme børn undersøges 
videnskabeligt. 

1 2 3 4 

 

 



SYREREGN 
Nedenfor er der et foto af nogle statuer, der kaldes karyatider, som blev bygget på 
Akropolis i Athen for mere end 2500 år siden. Statuerne er lavet af en type sten, der 
kaldes marmor. Marmor består af kalciumkarbonat.  
 
I 1980 blev de originale statuer flyttet indenfor på Akropolis-museet og blev erstattet 
af kopier. De originale statuer var ved at blive fortæret af syreregn. 

Spørgsmål 2: SYREREGN S485Q02 – 0 1 9  

Almindelig regn er lidt syreholdig, fordi den har optaget noget kuldioxid fra luften. 
Syreregn er mere syreholdig end normal regn, fordi den også har absorberet luftarter 
såsom svovloxider og nitrogenoxider. 

Hvor kommer disse svovloxider og nitrogenoxider i luften fra? 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

SYREREGN SCORING 2 

Fuldt point 

Kode 1: Enhver af disse: biludstødning, fabrikkers udledning af gasser, afbrænding 
af fossile brændstoffer såsom olie og kul, gasser fra vulkaner eller andre 



lignende ting. 
• Afbrænding af kul og gas. 
• Oxider i luften kommer fra forurening fra fabrikker og industri. 
• Vulkaner. 
• Giftig røg fra el-værker. (”El-værker” er nævnt for at medtage el-værker, som 

afbrænder fossile brændstoffer.) 
• De kommer fra afbrænding af materialer, der indeholder svovl og kvælstof. 

 Svar, som indeholder en ukorrekt såvel som en korrekt kilde til forurening. 
• Fossile brændstoffer og atomkraftværker. (Atomkraftværker er ikke en kilde til 

syreregn.) 
• Oxyder kommer fra ozon, atmosfæren og meteorer på vej mod Jorden. Også 

afbrænding af fossile brændstoffer. 
 
Svar, der henviser til ”forurening”, men ikke angiver en kilde til forurening, 
som er en væsentlig årsag til syreregn. 
• Forurening. 
• Miljøet generelt, atmosfæren vi lever i – fx forurening. 
• Gasudvikling, forurening, brande, cigaretter. (Det er ikke klart, hvad der menes 

med ”gasudvikling”; ”brande” er ikke tilstrækkelig specifikt; cigaretrygning er ikke 
en væsentlig årsag til syreregn.) 

• Forurening fx fra atomkraftværker. 
 
Bemærk:  Det er tilstrækkeligt kun at anføre ”forurening” for at opnå Kode 1.  

Intet point 

Kode 0: Andre svar, herunder svar, som ikke anfører ”forurening” og ikke angiver 
en væsentlig årsag til syreregn. 
• De bliver udsendt fra plastikstoffer. 
• De er naturlige bestanddele i luft. 
• Cigaretter. 
• Kul og olie. (Ikke tilstrækkelig specifikt – ingen reference til ”afbrænding”.) 
• Atomkraftværker. 
• Industriaffald. 

Kode 9: Manglende svar. 
 



Virkningen af syreregn på marmor kan ses ved at lægge marmorstykker i eddike 
natten over. Eddike og syreregn har omtrent samme surhedsgrad. Når et stykke 
marmor lægges i eddike, dannes der luftbobler. Det tørre marmorstykkes vægt kan 
findes før og efter eksperimentet. 

Spørgsmål 3: SYREREGN S485Q03 

Et marmorstykke vejer 2,0 gram, før det bliver nedsænket i eddike natten over. 
Dagen efter tages stykket op og tørres. Hvor meget vil det tørre marmorstykke veje? 

A Mindre end 2,0 gram 
B Nøjagtig 2,0 gram 
C Mellem 2,0 og 2,4 gram 
D Mere end 2,4 gram 

SYREREGN SCORING 3 

Fuldt point 

Kode 1: A Mindre end 2,0 gram 

Intet point 

Kode 0: Andre svar. 

Kode 9: Manglende svar. 

Spørgsmål 5: SYREREGN S485Q05 – 0 1 2 9  

Eleverne, der udførte dette forsøg, lagde også marmorstykker i rent (destilleret) vand 
natten over.  

Forklar, hvorfor eleverne tog dette med i deres forsøg. 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

SYREREGN SCORING 5 

Fuldt point 

Kode 2: For at sammenligne med prøven med eddike og marmor og vise, at syren 
(eddike) er nødvendig for reaktionen. 
• For at sikre sig, at regnvand skal være syreholdigt ligesom syreregn for at 

frembringe denne reaktion. 
• For at se, om der kan være andre årsager til hullerne i marmorstykkerne. 
• Fordi det viser, at marmorstykkerne ikke reagerer med en hvilken som helst 

væske, idet vand er neutralt. 



Delvist point 

Kode 1: For at sammenligne med prøven med eddike og marmor, men det fremgår 
ikke klart, at dette gøres for at vise, at syre (eddike) er nødvendigt for at 
opnå en reaktion. 
• For at sammenligne med det andet forsøg. 
• For at se, om marmorstykkerne ændrer sig i rent vand. 
• Eleverne medtog dette forsøg for at vise, hvad der sker, når det regner 

almindeligt på marmor. 
• Fordi destilleret vand ikke er surt. 
• For at fungere som en kontrol. 
• For at se forskellen mellem almindeligt vand og surt vand (eddike). 

Intet point 

Kode 0: Andre svar. 
• For at vise, at destilleret vand ikke var en syre. 

Kode 9: Manglende svar. 
 

Spørgsmål 10N: SYREREGN S485Q10N 

Hvor stor interesse har du for følgende informationer? 

Afkryds kun ét felt i hver række 
  Stor 

interesse 

Medium 

interesse 

Lav 

interesse 

Ingen 

Interesse 

a) At vide, hvilke menneskelige aktiviteter 
der bidrager mest til syreregn 1 2 3 4 

b) At lære om teknologier, der minimerer 
udledningen af gasser, der forårsager 
syreregn. 

1 2 3 4 

c) At forstå de metoder, man bruger til at 
reparere bygninger, som er blevet 
beskadiget af syreregn 

1 2 3 4 

 



Spørgsmål 10S: SYREREGN S485Q10S 

Hvor enig er du i følgende udsagn? 

Afkryds kun ét felt i hver række 
  Meget 

enig Enig Uenig 

Meget 

uenig 

a) Bevaring af oldtidsruiner bør være baseret 
på videnskabelige undersøgelser for at 
finde årsagerne til ødelæggelserne. 

1 2 3 4 

b) Udsagn om årsagerne til syreregn bør være 
baseret på videnskabelig forskning. 1 2 3 4 

 

 



MOTION 
Regelmæssig men moderat motion er godt for vores helbred. 

 

 

Spørgsmål 1: MOTION S493Q01 

Hvad er fordelene ved regelmæssig motion? Sæt ring om “Ja” eller “Nej” ud for hvert 
udsagn. 

Er dette en fordel ved regelmæssig motion? Ja eller  Nej? 

Motion hjælper med at forhindre hjerte- og kredsløbs-
sygdomme. 

Ja / Nej 

Motion fører til en sund kost. Ja / Nej 

Motion hjælper med at forhindre, at man bliver overvægtig. Ja / Nej 

MOTION SCORING 1 

Fuldt point 

Kode 1:  Alle tre korrekt: Ja, Nej, Ja, i den rækkefølge. 

Intet point 

Kode 0:  Andre svar. 

Kode 9: Manglende svar. 



Spørgsmål 3: MOTION S493Q03 

Hvad sker der, når musklerne bevæges? Sæt ring om “Ja” eller “Nej” ud for hvert 
udsagn. 

Sker dette, når muskler bevæges? Ja eller Nej? 

Der kommer mere blod ud i musklerne. Ja / Nej 

Der dannes fedtstoffer i musklerne. Ja / Nej 

MOTION SCORING 3 

Fuldt point 

Kode 1:  Begge korrekt: Ja, Nej, i den rækkefølge. 

Intet point 

Kode 0:  Andre svar. 

Kode 9: Manglende svar. 

Spørgsmål 5: MOTION S493Q05 –  01  11  12  99 

Hvorfor trækker man vejret hurtigere, når man dyrker motion, end når kroppen er i 
hvile? 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

MOTION SCORING 5 

Fuldt point 

Kode 11:  For at fjerne de øgede mængder kuldioxid og  for at skaffe mere ilt 
(oxygen) til kroppen. (Det kan ikke accepteres, at ”luft” anføres i stedet for 
”kuldioxid” eller ”oxygen” (ilt).) 
• Når du dyrker motion, har kroppen brug for mere ilt (oxygen), og den producerer 

mere kuldioxid. Det gør åndedrættet. 
• Hurtigere vejrtrækning tilfører mere ilt (oxygen) til blodet og fjerner mere 

kuldioxid. 

Delvist point 

Kode 12:  For at fjerne de øgede mængder kuldioxid fra kroppen eller  for at skaffe 



mere ilt (oxygen) til din krop, men ikke begge. (Det kan ikke accepteres, at 
”luft” anføres i stedet for ”kuldioxid” eller ”oxygen” (ilt).) 
• Fordi vi skal af med den kuldioxid, der samler sig. 
• Fordi musklerne har brug for ilt (oxygen). (Underforstået, at kroppen behøver 

mere oxygen (ilt), når man dyrker motion - bruger sine muskler.) 
• Fordi motion opbruger ilt (oxygen). 
• Man trækker vejret hurtigere, fordi man tager mere oxygen (ilt) ind i lungerne. 

(Dårligt udtrykt, men det erkendes, at man forsynes med mere ilt (oxygen)). 
• Når man bruger så meget energi, har kroppen brug for det dobbelte eller 

tredobbelte luftindtag. Det er også nødvendigt, at der fjernes kuldioxid fra 
kroppen. (Kode 12 for den anden sætning – det er underforstået, at der skal 
fjernes mere kuldioxid fra kroppen end normalt; den første sætning er ikke i 
modsætning hertil, selv om den skulle have Kode 01, hvis den stod alene.) 

Intet point 

Kode 01:  Andre svar 
• For at få mere luft til lungerne. 
• Fordi muskler bruger mere energi. (Ikke tilstrækkeligt specifik.) 
• Fordi hjertet slår hurtigere. 
• Kroppen behøver ilt (oxygen). (Henviser ikke til behovet for mere ilt  ( oxygen). 

Kode 99: Manglende svar. 
 



GENMODIFICEREDE AFGRØDER 
GMO-MAJS BURDE FORBYDES 

Naturfredningsforeninger forlanger, at en ny genetisk modificeret (GMO) majs 
skal forbydes. 

Denne GMO-majs er designet, så den ikke bliver påvirket af et nyt kraftigt 
ukrudtsmiddel, som dræber almindelige majsplanter. Det nye ukrudtsmiddel vil 
dræbe det meste af det ukrudt, der vokser i majsmarker. 

Tilhængere af naturfredning siger, at fordi dette ukrudt er føde for små dyr, især 
insekter, vil brugen af det nye ukrudtsmiddel på GMO-majsen være dårligt for 
miljøet. De, der støtter brugen af GMO-majsen, siger, at en videnskabelig 
undersøgelse har vist, at dette ikke vil ske. 

Her er detaljerne i den videnskabelige undersøgelse, der nævnes i artiklen ovenfor: 

• Der blev sået majs på 200 marker over hele landet. 

• Hver mark blev delt op i to. Den genetisk modificerede (GMO) majs, som 
blev behandlet med det nye kraftige ukrudtsmiddel, blev dyrket på den 
ene halvdel, og den traditionelle majs, som blev behandlet med et 
traditionelt ukrudtsmiddel, blev dyrket på den anden halvdel. 

• Man fandt nogenlunde lige mange insekter på GMO majsen, der var 
sprøjtet med det nye ukrudtsmiddel, som på den traditionelle majs sprøjtet 
med det traditionelle ukrudtsmiddel. 

 



Spørgsmål 2: GENMODIFICEREDE AFGRØDER S508Q02 

Hvilke faktorer blev der bevidst ændret på i den videnskabelige undersøgelse, der 
nævnes i artiklen? Sæt ring om “Ja” eller “Nej” ud for hver af følgende faktorer. 

Blev der bevidst ændret på denne faktor i 
undersøgelsen? 

Ja eller Nej? 

Antallet af insekter i omgivelserne Ja / Nej 

De typer ukrudtsmiddel, der blev brugt Ja / Nej 

GENMODIFICEREDE AFGRØDER SCORING 2 

Fuldt point 

Kode 1: Begge korrekt: Nej, Ja, i den rækkefølge. 

Intet point 

Kode 0: Andre svar. 

Kode 9: Manglende svar. 

 

Spørgsmål 3: GENMODIFICEREDE AFGRØDER S508Q03 

Der blev plantet majs på 200 marker over hele landet. Hvorfor brugte forskerne mere 
end et område? 

A Sådan at mange landmænd kunne prøve den nye GMO-majs. 
B For at se, hvor meget GMO-majs, de kunne dyrke. 
C For at dække så meget landbrugsjord som muligt med GMO-afgrøden. 
D For at inkludere forskellige vækstbetingelser for majs. 

GENMODIFICEREDE AFGRØDER SCORING 3 

Fuldt point 

Kode 1: D For at inkludere forskellige vækstbetingelser for majs. 

Intet point 

Kode 0: Andre svar. 

Kode 9: Manglende svar. 



 

Spørgsmål 10N: GENMODIFICEREDE AFGRØDER S508Q10N 

Hvor stor interesse har du for følgende informationer? 

Afkryds kun ét felt i hver række. 
  Stor 

interesse 

Medium 

interesse 

Lav 

interesse 

Ingen 

interesse 

a) At lære noget om den proces ved hvilken 
planter bliver genetisk modificerede 1 2 3 4 

b) At forstå, hvorfor nogle planter ikke bliver 
påvirket af ukrudtsmidler 1 2 3 4 

c) At få en bedre forståelse af forskellen 
mellem krydsning af planter og genetisk 
modifikation af planter 

1 2 3 4 

 

 
 


