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Dagens program

• 12.00-12.30: Velkomst og orientering

• 12.30-13.30: Innovation i (natur)geografiundervisningen. 
Morten Winther Bülow 

• 13:45-14.45: Cirkulær økonomi – sikring af mineralske 
råstoffer til fremtiden. Jakob Kløve Keiding, MiMa

• 14.45-15.00: Fælles opsamling, kommentarer og 
spørgsmål, samt online evaluering 



Orientering

• Antal elever på hf og stx siden 2005

• Årets eksamen

• SRP 

• Seneste nyt

• Spørgsmål



Antal elever i hf



Antal elever i geofagene, stx



Eksamen eller?

Mundtlig eksamen: 

Hf-e: Ja; både c og b

Stx: Ja i 1g og 2g

I 3g, nej – medmindre…

Hf: NF skal op, NgB

Mere om sommereksamen 2021 fra EMU
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https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-unge/gymnasiale-uddannelser#d229bf5487cb4ea8a7506042070efdc0


Eksamen fortsat
Hvornår kan skolerne lokalt vælge at aflyse prøver i fag med 
praktisk dimension?

Svar: Udgangspunktet er, at prøver med praktisk dimension som fx […] 
naturvidenskabelige […] fag afholdes. Læs evt. mere om dette punkt på 
hjemmesiden (FAQ)

Gives der mulighed for lokalt at se bort fra visse dele af 
undervisning, der er foregået som nødundervisning, ifm. 
udarbejdelse af de mundtlige eksamensspørgsmål?

Svar: Ja, ved udarbejdelsen af de mundtlige eksamensspørgsmål har 
institutionerne lokalt mulighed for at se bort fra visse dele af 
undervisningen, der er foregået som nødundervisning. […]

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet arbejder på retningslinjer for 
tilpasning af mundtlige eksamensspørgsmål. Disse vil blive udmeldt 
snarest muligt. Hold jer orienteret på BUVM’s FAQ

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-unge/gymnasiale-uddannelser#d229bf5487cb4ea8a7506042070efdc0
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/uddannelser-til-unge/gymnasiale-uddannelser#d229bf5487cb4ea8a7506042070efdc0


Opgaveformulering til SRP i Ng

Opgaveformuleringen skal (bl.a.): 

• gøre det muligt for eleven at opfylde de faglige mål for SRP

• indebære, at de indgående fag anvendes på et passende 
fagligt niveau

• sikre at eleven kan udvælge, anvende og kombinere 
forskellige faglige tilgange og metoder 

Link til læreplan for SRP
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https://emu.dk/stx/studieretningsprojektet/laereplan-og-vejledning


Seneste nyt om SRP

Kan eleverne under nedlukningen møde fysisk frem og 
gennemføre eksperimenter i forbindelse med de store 
skriftlige opgaver (SRP/SSO)?

Svar: Ja, eleverne, under opsyn af en lærer, kan i forbindelse 
med SRP/SSO møde frem på skolen og gennemføre 
eksperimenter, der skal indgå i deres projekt, ved brug af 
skolens værksteds- og laboratoriefaciliteter.
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Sidste nyt
• Naturvidenskabens ABC er kommet – inkl. 
Progressionsbeskrivelser og følgemateriale

• Vidensnotat mm om samfundsrelevante 
problemstillinger mm

• GEM – en virtuel rejse i Arktis 16/3 

• Big Bang den 24-25/3 (virtuelt) - veloverstået

• Geografilærerforeningens kurser starter op igen
til efteråret – dette års aflyste kurser afholdes 
næste år 

• Geografilærerforeningen har fået ny hjemmeside

https://emu.dk/stx/naturgeografi/naturvidenskabens-abc
https://astra.dk/Materialer-og-inspiration-til-arbejdet-som-naturvidenskabskoordinator
https://g-e-m.dk/gem-educational-materials/
https://bigbangkonferencen.dk/
https://geografilaererforeningen.dk/kurser/
https://geografilaererforeningen.dk/




Spørgsmål?

?



Innovation

• Tak til Morten Winther Bülow

• Eneste der forsker i innovation i geografi og naturgeografi i 
ungdomsuddannelserne i DK – men er stadig gymnasielærer.

• Bl.a. medforfatter til INNO: grundbog til innovation og 
foretagsomhed

• … og udgav 2 bøger den 4/3 – på sin fødselsdag 
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Cirkulær økonomi

Tak til Jakob Kløve Keiding, ”ny” leder for Videncenter for 
Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa)

Cirkulær økonomi er kommet på som følge af ønske i 
evalueringen fra sidste år – så husk evalueringen sidst på dagen

https://da.padlet.com/nielsvinther1/FIP_0503

https://da.padlet.com/nielsvinther1/FIP_2603

 skal bruges til gruppearbejdet

http://mima.geus.dk/videoer/  Guld i computeren
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https://da.padlet.com/nielsvinther1/FIP_0503
https://da.padlet.com/nielsvinther1/FIP_2603
http://mima.geus.dk/videoer/

