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Ide og opbygning
1. Miljø og bæredygtighed – et vigtigt emne

At arbejde med miljø og bæredygtighed er en særdeles vigtig opgave for grundskolen. Miljø og

bæredygtighed er nævnt direkte i adskillige fags kundskabs- og færdighedsområder. Også i den

daglige politiske debat er miljø og bæredygtighed et tilbagevendende tema. Der er ingen tvivl om

at viden og indsigt i, hvordan vi anvender naturens ressourcer mest hensigtsmæssigt, er et vigtigt

i forhold til vores fremtidige livsmuligheder.

Dette materiale, der er udviklet af Grønt Flag Grøn Skole, lægger op til at arbejde med miljø og

bæredygtighed i mange forskellige fag og i tværfaglige sammenhænge. 

Globaliseringen betyder, at vi i langt højere grad end før bliver påvirket af handlinger andre steder i

verden. Derfor lægger teksten i de to hæfter for 7. – 9. klasse særlig vægt på den globale dimension.

Det er ikke kun vigtigt, at eleverne kommer ud af skolen med en solid viden og indsigt. Det er

også vigtigt, at eleverne har lært, at de selv kan være med til at skabe en bedre fremtid for dem

selv, deres familie og for samfundet. Eleverne skal have viden og indsigt om problemernes år-

sager og deres betydning, have ideer til, hvordan vores fremtid skal være og vide samt, hvordan

de selv kan være med til at skabe forandringer. Når eleverne handler, informere og involverer

andre anvender de deres viden. De bliver dygtigere og mere engageret.



2. Undervisningsmateriale til hele grundskoleforløbet

Undervisningsmaterialet er beregnet til hele grundskoleforløbet.

Undervisningsmaterialet består af fire selvstændige bøger med tilhørende lærervejledninger, 

der henvender sig til henholdsvis:

0.-3. klasse                           4.-6. klasse                           7.-9. klasse                            7.-9. klasse 

Til hver af de fire bøger hører en lærervejledning, aktivitetsark og evaleringsark. Lærervejledning,

aktivitetsark og evalueringsark kan downloades fra www.groentflag.dk. 

3. Sådan bruger du undervisningsmaterialerne

Fag, afgangsprøver og projektopgaver
Undervisningsmaterialet kan inddrages i mange fag. Naturfagene er de fag, der mest umiddel-

bart handler om miljø og bæredygtighed. Men mange andre fag bidrager til vores forståelse af

problemstillingerne. Dansk bidrager med sprog, begreber, kommunikation og med humanistiske

synsvinkler. Matematik med undersøgelser til forståelse af størrelser og sammenhænge. Sam-

fundsfag bidrager med indsigt i borgernes og samfundets muligheder for at skabe forandringer.

Hjemkundskab bidrager med praktiske og hverdagsnære eksempler. Historie bidrager med at

sætte vores liv i et tidsmæssigt perspektiv. Endnu flere fag som sprogfag, praktisk-musiske fag

og kristendom kan bidrage med spændende perspektiver. 

Brug temaerne og hæfterne i tema- og emneuger. Brug teksterne til spændende og engagerende

oplæg til afgangsprøverne. Brug de hæfterne som oplæg til spændende projektopgaver. Læs mere

om hvordan, du kan inddrage projektopgaven på www.groentflag.dk.
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Hæfterne er ikke et nyt system til naturfagsundervisningen. På de få sider, vi har til rådighed, kan

vi ikke præsentere alt om fx klimaforandringer. Men hæfterne er særdeles gode til at sætte fokus

på vigtige problemstillinger og til at engagere eleverne. Til de videre undersøgelser kan klassen

anvende skolens fagbogssystemer, digitale undervisningsmaterialer m.m. til at udforske og ud-

dybe de fag-faglige problemstillinger. Grønt Flag-hæfterne og de øvrige undervisningsmaterialer

supplerer hinanden. Undervisningen bliver mere spændende og eleverne lærer at reflektere og an-

vende deres viden og indsigt.

Bokse
På hvert opslag findes et antal forskellige bokse – Vidste du at…, Diskuter, Gør en forskel m.m.

Boksene repræsenterer ikke en endelig liste på de undersøgelser, refleksioner og handlinger 

eleverne kan arbejde med. Inddrag gerne mange flere undersøgelser, refleksioner og handlinger.

Brug boksene sammen med aktivitetsarkene til arbejdet.

Til hvert tema er der en eller flere ”Gør en forskel…”- bokse. At anvende viden og indsigt til at

gøre en forskel er afgørende for eleverne. De opdager, at deres viden og indsigt kan bruges til

noget vigtigt. Man kan gøre en forskel på det personlige niveau, på fællesskabets niveau (fx sko-

len, hjemmet) eller på samfundsniveau (fx kommunen, virksomheder, organisationer, institutio-

ner). Nogle af boksene handler om det personlige niveau, andre om fællesskabets og andre igen

om samfundsniveauet.

Eksempler på trin- og slutmål
I lærervejledningen finder du til hvert tema eksempler på trin- og slutmål i de mest centrale fag.

Vigtige begreber og forståelser
Til hvert opslag er de vigtigste begreber og forståelser nævnt.

Læringsmål
I lærervejledningen finder du forslag til læringsmål. De kan være inspiration til fokus i undervis-

ningen og til en afsluttende evaluering.

Det globale perspektiv
I hæfterne for 7. – 9. klasse er der i særlig grad lagt vægt globale perspektiver. Gennem Eco-Schools

har du muligheder få kontakt med skoler i mere end 55 lande verden over. Udnyt den mulighed til at

give undervisningen helt nye perspektiver og til at inddrage sprogfagene.
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4. Temaer i grønt Flag Grøn Skole

De fire bøger tager udgangspunkt i de to temaer i Grønt Flag Grøn Skole.

Vand. Hvordan passer vi bedst på vores drikkevandsressourcer?

Energi. Hvordan kan vi bruge den energi, vi har til rådighed, på den bedst mulige måde? 

Hvilke energikilder er de mest hensigtsmæssige?

Affald. Hvordan kan affald blive til en ressource?

Natur. Hvordan kan vi gøre naturen bedre for planter, dyr og mennesker?

Økologisk produktion. Hvordan kan vi producere vores fødevarer, så produktionen tager hensyn 

til både natur, sundhed og dyrevelfærd?

Klimaforandringer. Hvordan kan vi nedbringe udledningen af drivhusgasser og tilpasse os 

klimaforandringerne?

Hverdagens kemi. Hvordan kan vi bruge kemiske stoffer i vores hverdag?

Transport. Hvordan kan vi bedst organisere vores transport til gavn for mennesker og miljø?

Bæredygtigt forbrug. Hvordan kan vi forbruge, så vi ikke påvirker naturen og miljøet negativt?

Friluftsliv. Hvordan kan vi udvikle mulighederne for friluftsliv til gavn for børn, unge og voksne?

Temaerne overlapper indholdsmæssigt hinanden. I en projektuge, en projektopgave e. lign. kan

det være en god ide at tænke flere temaer sammen. Fx er det oplagt at tænke temaerne Energi,

Klimaforandringer og Transport sammen. Temaerne Affald og Bæredygtigt forbrug er en anden

mulighed. Natur, Økologisk produktion og Bæredygtigt forbrug en tredje. Hverdagens kemi og

Økologisk produktion en fjerde.

5. Grønt Flag-undervisningsforløb

Undervisningsmaterialet understøtter Grønt Flag Grøn Skoles fem temakrav, der er med til at

gøre undervisningen mere spændende og engagerende.

Undersøgelse
I materialet lægges stor vægt på, at eleverne bliver aktive undersøgere gennem arbejde med de

forskellige problemstillinger og temaer. Der lægges op til, at eleverne skal undersøge de forskellige

temaer så alsidigt som muligt. Gennem arbejdet med de fire bøger skal de både gennemføre na-

turfaglige, samfundsfaglige og humanistiske undersøgelser og på den måde inddrage mange fag. 

Ud af skolen
Det er vigtigt, at eleverne får mulighed for at tale med de mennesker, der til daglig arbejder med

eller er påvirket af spørgsmål om miljø og bæredygtighed. Autentiske oplevelser er med til at

skabe interesse og engagement hos eleverne.
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Eleverne skal arbejde uden for skolens trygge rammer, besøge små og store virksomheder, 

butikker og relevante personer. De skal besøge offentlige værker som fx genbrugspladsen og

rensningsanlægget for at få oplevelser og sanser med til deres forståelser.

Det er også oplagt at tænke skole/virksomhedssamarbejde. Virksomheder kan være det lokale

supermarked, bilværkstedet, kirken,, et landbrug, børneinstitutioner osv. Der er rigtig mange 

muligheder tæt på skolen for at give eleverne viden om, hvordan miljø og bæredygtighed indgår i

hverdagen i virksomhederne.

Miljøvision
Miljøvisionen handler om, at eleverne formulerer, hvad de gerne vil gøre, og hvad de stræber efter

at opnå med deres handlinger. I et langt skoleforløb vil visionerne kunne udbygges og blive mere

nuancerede, i takt med, at eleverne bliver ældre.

Gør en forskel
Eleverne skal opleve og lære, hvordan man sammen kan gøre en forskel både derhjemme, i skolen

og i lokalområdet. De skal fx erfare, at de gennem, læserbreve kan nå en langt større målgruppe.

Videre kan de fx iværksætte en energisparekampagne på skolen, sætte fuglekasser op i den lokale

park for at øge biodiversiteten, rådgive forældre om sortering af affald, eller de kan besøge en bør-

neinstitution og fortælle om hvordan børn og medarbejdere bedst kan spare på vand og energi.

Informer og involver
Eleverne skal anvende deres viden til at informere og involvere andre. Når de anvender deres

viden til at informere og til at argumentere giver det eleverne en meget dybere indsigt i problem-

stillingerne. Samtidig høster de også anerkendelse fra voksne, når de viser, at de har en stor ind-

sigt i et kompliceret område.

Det er også med til at skabe interesse og engagement hos eleverne.

6. Hvad er miljøundervisning og undervisning for bæredygtig udvikling

Miljøundervisning er undervisning om miljøproblemer – dvs. den måde, som vi mennesker bruger

naturen på, de problemer, det giver for natur, miljø og mennesker, og hvordan vi løser proble-

merne. Interessemodsætninger og dilemmaer er gode udgangspunkter for undervisningen.

Uddannelse for bæredygtig udvikling handler lidt bredere om vores handlingers betydning for

mennesker i andre dele af verden og for de fremtidige generationer. Fx hvad betyder vores forbrug

for de mennesker, der producerer vores varer, og for de næste generationer?
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7. Centrale begreber i Grønt Flag Grøn Skole

Handlekompetence
Grønt Flag Grøn Skole bidrager til at udvikle elevernes handlekompetence bl.a. gennem deltagelse 

i beslutningsprocesser og i handlinger. Vigtige elementer er viden og indsigt, engagement og

handling.

Deltagelse og medborgerskab
Elevernes deltagelse i beslutninger og handlinger samt arbejde i lokalsamfundet er med til at 

udvikle aktivt medborgerskab.

Samarbejd med lokalsamfundet
Gennem undervisningen samarbejder eleverne med virksomheder, lokale myndigheder, 

institutioner m.m. og bidrager samtidig med ideer og projekter til lokalsamfundet og bringer 

virksomheder, organisationer m.fl. ind i skolen.

Innovation
Samfundet har brug for, at de kommende generationer kan finde kreative og innovative løsninger

på spørgsmål om miljø, natur og bæredygtighed, som de møder i deres liv. Grønt Flag Grøn Skole

fremmer elevernes egne ideer og forslag til processer og tekniske løsninger.

Autenticitet
Grønt Flag Grøn Skole handler om virkelige og vedkommende spørgsmål om miljø og bæredygtig-

hed. Det er en særlig kvalitet, der er med til at engagere eleverne.

Synlighed og fællesskab – det grønne flag
Når det grønne flag vajer over skolen, bidrager det til fællesskabet, og når eleverne har arbejdet

mod de samme mål, skaber det fællesskab og synlighed for skolens arbejde og værdier.
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ENERGI
Livsstilen i vores del af verden kræver store mængder af energi. Spørgsmålet er, hvordan vi kan

sikre en energiforsyning på et bæredygtigt grundlag. I vores del af verden har vi rigelig adgang til

energi. Vi arbejder derfor målrettet med energieffektivitet og energibesparelser. I lande som fx

Afrika er problemstillingen omvendt. Her har store dele af befolkningen hverken adgang til til-

strækkelige mængder af energi eller til de rigtige energikilder.

Når der arbejdes med energi og energiudnyttelsens udfordringer og konsekvenser, er det natur-

ligt, at man beskæftiger sig med bæredygtig udvikling. Temaet har især fokus på velovervejet og

bæredygtigt energiforbrug og i mindre grad på energibesparelser. 

I temaet om energi tages der udgangspunkt i energi som en vare. Energi er en dyr og eftertragtet

vare, der har økonomiske omkostninger, men også omkostninger for natur og miljø. Det er bl.a.

disse omkostninger, der bestemmer, hvilke energikilder vi vælger. Nogle energikilder er billige,

men stærkt belastende for naturen, mens det for andres vedkommende er lige omvendt. Det

kræver viden om både energikilder, energiforbrug og sammenhængen med miljøbelastningen at

forholde sig til de interessekonflikter, der opstår, når verdens lande arbejder på at sikre øget vel-

færd for menneskeheden.

Energiproduktion og energiudnyttelse har konsekvenser på tværs af nationale grænser, og derfor

rummer temaet helt naturligt en global dimension. De geografiske og geologiske forhold rundt

omkring på kloden giver de enkelte lande forskellige fordele og udfordringer i forhold til at for-

syne befolkningen med energi. Samtidig vil energiudnyttelse ofte have konsekvenser for naturen

på tværs af grænserne, og det er derfor nødvendigt, at der samarbejdes på internationalt plan, 

så naturen ikke kommer til at betale en højere pris end højst nødvendigt. 

Eleverne undersøger, hvordan vi som enkeltpersoner kan være med til at spare på energien, og

hvordan skolen kan få dækket sit energibehov på en mere bæredygtig måde. Desuden får eleverne

mulighed for at undersøge, hvordan man i kommunen vil kunne arbejde for en mere bæredygtig

energiforsyning.
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Eksempler på trinmål (Fælles Mål 2009)

Husk også mål for arbejdsmåder og tankegange i alle naturfag.

Geografi efter 9. klasse
◗ kende til verdens energibalance og forskellen mellem energiproduktion og energiforbrug

◗ forholde sig til de miljømæssige konsekvenser af samfundets forbrugsmønstre og udnyttelse

af naturgrundlaget

◗ vurdere anvendelser af naturgrundlaget i perspektivet for bæredygtig udvikling og de interesse-

modsætninger, der knytter sig hertil (fælles med fysik/kemi og biologi)

Biologi efter 9. klasse
◗ vurdere anvendelser af naturgrundlaget i perspektivet for bæredygtig udvikling og de interesse-

modsætninger, der knytter sig hertil (fælles med fysik/kemi og geografi)

Samfundsfag efter 9. klasse
◗ give eksempler på demokratiske og ikke-demokratiske styreformer og aktionsformer

◗ redegøre for hovedprincipperne i bæredygtig udvikling

◗ forklare betydningen af forbruger- og producentadfærd for belastningen af natur- og miljøgrundlag

◗ redegøre for centrale problemstillinger knyttet til sammenhænge mellem økonomisk vækst og miljø

Materialer til brug for uddybende arbejde med emnet energi

For lærere
”Ressourcer” i Geografiske Verdensbilleder, Gyldendal 2003, ISBN 87-02-01922-1

”Fremtidens energiformer” i Orbit BA 2. udg. Systime 2011, ISBN 978-87-616-1706-4

For elever
”Energi” i Kosmos Grundbog B, Gyldendal 2008, ISBN 978-87-02-03464-6

”Energi på vej” i Kosmos Grundbog C, Gyldendal 2009, ISBN 978-87-02-07505-2

Gyldendals Studieatlas, Gyldendal 1999, ISBN 87-00-36564-5

Links
www.skoleforbrug.dk. Tjek forbruget af el, vand, varme og CO2-udslippet på din skole

www.ens.dk. Energistyrelsen

www.vestfor.dk. Vestforbrændingen i København. Tilbud om besøg med værkstedsaktiviteter

www.energimuset.dk. Energimuseet i Bjerringbro. Tilbud om besøg med værkstedaktiviteter

www.windpower.org/viden/vind_med_moeller.html. Vindmølleindustriens skoleside

www.kemin.dk. Klima-, energi- og bygningsministeriet

www.energitjenesten.dk/skole.html. Skolernes Energiforum

Se endvidere Nettjenesten på www.groentflag.dk og www.emu.dk
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Hvor skal energien komme fra?
Elevbog side 4 – 5

Vigtige begreber og forståelser
◗ Energikilde, fossile brændstoffer, drivhusgas, global opvarmning, radioaktivitet, solcelle, sol-

fanger, varme.

◗ Energi forbruges aldrig, men omdannes blot til andre energiformer. Nogle energiformer er nem-

mere at udnytte end andre.

Eksempler på læringsmål
Eleverne skal fx kunne

◗ kende forskellige energikilder og nogle af deres fordele og ulemper

◗ forklare sammenhængen mellem geografiske og geologiske forhold og tilgængelige energiformer

◗ argumentere for, hvilken energiform de ville foretrække privat

◗ argumentere for, hvordan skolens fremtidige energiforsyning kan se ud

Arbejdet med opslaget
Baggrunden for dannelsen af fossile brændstoffer er en vigtig del af forståelsen af, hvorfor disse

ikke er fornybare. Læg vægt på kulstoffets kredsløb for at vise, at den CO2, der udledes ved af-

brænding af fossile brændsler, forrykker den naturlige balance som atmosfærens CO2 indgår i.

Jordvarme forveksles ofte med geotermisk varme. Vær opmærksom på, at jordvarme opstår, når

solen opvarmer jorden, mens geotermisk varme stammer fra jordens indre.

De forskellige energiformer kan undersøges nærmere gennem traditionelle fysik/kemi-øvelser.

Energikilder i forskellige lande kan undersøges bl.a. ved hjælp af et godt atlas. 

Eleverne kan arbejde med en vindmøllesimulator og forskellige praktiske opgaver fra Vindmøl-

leindustriens skoleside. På hjemmesiden findes den i en engelsk udgave, men den kan bestilles i

en dansk version. Se under links.

Vandkraft kan undersøges ved hjælp af en pelton-turbine, som placeres under en vandhane.

Når det drejer sig om atomkraft, er det afgørende, at eleverne forstår, at processerne i atomreak-

toren er meget, meget energirige, men at de er meget svære at styre. Det er også en god ide at

lade klassen diskutere problematikken omkring opbevaringen af det radioaktive affald. Hvordan

udarbejder man fx en lokalplan, der skal være gældende i flere tusinde år?
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Forskellen på solceller og solfangere er nem at illustrere i fysik/kemi-lokalet. Solceller kan indkø-

bes relativt billigt og kan fx kobles til lille motor.

Man kan hente information om vedvarende energikilder i Danmark ved besøg, hos forskellige

energileverandører og fra reklamer for solceller, jordvarme m.m. Spørg også den lokale energitje-

neste.

◆ Gør en forskel (side 4)
Når I skal vurdere, hvilke vedvarende energiformer der vil være bedst for jeres lokalmiljø, er det en

god idé at begynde med at vurdere de lokale geografiske og geologiske forhold.

◆ Undersøg (side 4)
Undersøgelse af energileverandører. I dag kan man selv vælge sin energileverandør, hvilket også

gør det muligt at vælge en leverandør, der satser på vedvarende energi. Lad eleverne undersøge,

hvilken energileverandør deres familie benytter sig af. Lad eleverne informere forældrene om mu-

lighederne og undersøgelsens resultater.

◆ Tag stilling (side 5)
Det er besværligt at spare på energien. Kan eleverne presses, lokkes, trues eller overtales til at

spare? Hvordan vurderer de selv, at de kan ændre adfærd? Brug fx rollespil, hvor de forskellige po-

sitioner diskuterer med hinanden.

◆ Gør en forskel (side5)
Brug fx hjemmesiden www.skoleforbrug.dk som udgangspunkt for at jeres egen skole kan gøre

en forskel.

Andre opgaver

◆ Figuren verdens energiforbrug (2009), side 5. 
Figuren viser, hvordan energiforbruget fordeler sig på forskellige energikilder. Hvordan tror ele-

verne, at et diagram som det, vil se ud om 50 år? Hvordan synes de, det skal se ud?

Verdens energiforbrug vil ændre sig drastisk. Når eleverne skal vurdere, hvordan fordelingen vil

være om 50 år, kan de fx også bruge tallene i boksen ”Vidste du at…”. 

◆ Energi på Island – en case
Casen er et godt eksempel på, hvordan et land målrettet kan udnytte sine unikke muligheder for

energiforsyning.

I 2008 brød det økonomiske system i Island sammen, og de islandske banker blev sat under ad-
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ministration. De store olieselskaber, som solgte olie til landet, blev bekymrede for, om de kunne

få betaling for deres leverancer. Derfor standsede de leverancerne, og Island havde kun olieres-

sourcer til ca. halvanden måneds forbrug på deres lagre. Man måtte derfor tænke og handle hur-

tigt for at sikre, at samfundet fortsat kunne fungere. Efter den forskrækkelse har Island vedtaget

en strategi, der på længere sigt skal gøre landet uafhængigt af fossile brændstoffer. I stedet sat-

ser man på udvikling af teknologi, der kan udnytte den geotermiske varme, som er meget nemt

tilgængelig på Island, fordi magmaen ligger så tæt på jordoverfladen.

Ud af skolen
Det er naturligvis oplagt at besøge både traditionelle energileverandører, som fx leverandører af

vedvarende energi. Som ekskursionsmål kan nævnes det lokale kraftvarmeværk, en vindmølle-

park, et forbrændingsanlæg, en villaejer med et solcelleanlæg eller et jordvarmeanlæg osv.

Mange steder i landet opføres 0-energi huse. Besøg et 0-energi hus eller besøg det lokale Agenda

21 kontor. Her kan der hentes nyttig information.

Aktivitetsark 1

Skema til undersøgelse af fordele og ulemper ved forskellige energikilder.

Aktivitetsark 2

Det er oplagt at undersøge boligernes isolering. Det er et sted, hvor der ofte kan spares energi.

Aktivitetsarket kan suppleres med undersøgelser ved hjælp af et termokamera. Du kan låne et

termokamera og et spændende undervisningsforløb i Grønt Flag Grøn Skole. Her optræder ele-

verne som klima- og energivejledere, der skal rådgive forældrene om, hvordan de kan isolere boli-

gen bedre.

Se også Grønt Flag-videoen http://www.youtube.com/watch?v=0sRKCyVL_OA. 
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Rige lande og fattige lande
Side 6 - 7

Vigtige begreber og forståelser
◗ Levestandard, velfærd, livsbetingelser, energieffektivitet, energitab, energitransport.

Eksempler på læringsmål
Eleverne skal fx kunne

◗ sammenholde informationstavler og kort i et atlas med viden om energikilder

◗ forklare problematikken omkring energiforbrug og stigende velfærd i store dele af verden

◗ forklare forskellene på energiproblemer i rige og fattige lande

Arbejdet med opslaget
Nattens lys på hele jordkloden. 

De store linjer af lys på tværs af Rusland følger jernbanestrækninger, som fx Den transsibiriske 

jernbane. Byerne er opstået langs med jernbanen, fordi toget var den mest effektive transportform.

I den nordlige del af Sydamerika findes der store regnskovsområder, der er meget tyndt befolket.

Forskellen imellem øst og vest i Nordamerika skal ligeledes findes i de geografiske forskelle.

Et oliefyrs energieffektivitetsgrad på 75-80% betyder, at 20-25% af den energi, som fyret produ-

cerer ved at forbrænde olien, går til spilde og derfor ikke bidrager til opvarmning af brugsvand og

bolig. Man ”fyrer for gråspurvene”.

Energitransport foregår oftest ved, at man transporterer brændsel fra oprindelsesstedet ud til

forbrugeren. En olietanker sejler olie fra boreplatforme langt ude i havet til raffinaderier på land.

Elektrisk energi transporteres fra vandkraftværker i Norge til danske forbrugere gennem store

kabler. Elektrisk energi i store mængder kan ikke lagres og må derfor transporteres umiddelbart

ud til forbrugeren, når den er produceret.

Et kg olieækvivalent er den energimængde, der kan udvindes af ét kg olie. Andre energiformer

kan angives i olieækvivalenter, for at kunne sammenligne energiforbrug uafhængigt af, hvilke

energiformer der er tale om.

Hent mere information på internettet om det store internationale fusionsprojekt ITER. Fusions-

processer er meget vanskelige at bruge som energikilde, fordi der udvikles så store mængder

energi selv ved meget simple fusioner af helt lette atomer, at det er svært at udnytte. Men per-

spektiverne er gode, fordi der fx kan bruges hydrogen fra havvand, og fordi fusionsprocessen ikke

producerer farligt affald.
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Det vigtigste i dette tema er, at der fokuseres på de store forskelle på levevilkårene forskellige

dele af verden og diskussionen af rimeligheden i det. Eleverne skal arbejde med forskellige aspek-

ter af disse forskelle med henblik på at kunne tage del i diskussionen. Figurerne skal derfor inspi-

rere til diskussioner i klassen om forskellene i levevilkår rundt omkring i verden. Hvem har

egentlig ret til energien?

Suppler evt. arbejdet med levevilkårene i andre lande med en snak om befolkningstilvækst og 

familieplanlægningsprogrammer, som fx ét barns-politikken i Kina.

Aktivitetsark 3

Aktivitetsarket indeholder et skema, der kan hjælpe eleverne med at få overblik over, hvor og

hvornår på dagen de bruger energi. Skemaet kan desuden bruges som en hjælp til at finde ideer

til eventuelle spareforslag. Sæt det eventuelt i forbindelse med det tidligere opslags drøftelser af,

hvad der skal til, for at få eleverne til at spare på energien.

Brug fx klima-, energi- og bygningsministeriets hjemmeside som kilde, når eleverne skal tage

stilling til, hvilke energisektorer vi skal satse på. Her findes nationale handleplaner og visioner for

fremtidens energiforsyning.
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Kampen med og mod naturen
Side 8 – 9

Vigtige begreber og forståelser
Energiindvinding, miljøhensyn, interessemodsætninger, kulstofkredsløb, affaldsprodukter fra

energiudnyttelse, teknologi, eksperimenter. Ved energiindvinding opstår altid interessekonflikter

Eksempler på læringsmål
◗ Eleverne skal fx kunne

◗ kende eksempler på de skadevirkninger, som energiudnyttelse kan have på naturen

◗ finde argumenter både for og imod en given energiudnyttelse et givet sted

◗ begrunde anbefalinger af, hvordan man personligt kan spare på energien, og redegøre for 

personers interessemodsætninger

Arbejdet med opslaget
Ny teknologi er i denne sammenhæng konkrete metoder og konkret udstyr til energiindvinding og

tiltag, der øger energieffektiviteten. Det kan fx være røgrensning på kraftværker, der bruger fos-

sile brændsler, mere effektive turbiner, der kan udnytte kraften i vandet bedre, minimering af ra-

dioaktivt affald fra atomkraftværker gennem bedre udnyttelse af brændselsstavene eller større

vindmøller, så én mølle kan levere energi svarende til ti af de tidligere, mindre møller.

Der findes mange forskellige diagrammer, der illustrerer det globale kulstofkredsløb. Figuren på

side 8 viser, at der findes elementer af kulstofkredsløbet, der er i balance med atmosfærens ind-

hold af CO2, men at der også findes menneskeskabte CO2-kilder, der forrykker denne balance.

Eleverne skal udvikle en forståelse for, at bæredygtig udvikling også indebærer at beskytte natu-

ren, sådan at både de selv og deres efterkommere kan drage nytte af den. Det sker gennem ar-

bejde med de interessemodsætninger, der ofte opstår omkring etablering og/eller udvidelse af

anlæg til energiindvinding. 

Når eleverne skal undersøge, hvad lokalbefolkningen mener om vindmøller, kan de fx undersøge,

om der findes vindmøller og evt. vindmøllelaug i området. Undersøgelsen kan suppleres med

spørgsmål til en stor del af befolkningen i lokalområdet. Det kan fx være alle skolens forældre,

kunder i det lokale storcenter eller politikerne i kommunalbestyrelsen. Sørg for, at spørgsmålene

bliver så konkrete som muligt, fx omkring antal møller, placering og finansiering.

Tag udgangspunkt i forbrænding som en forudsætning for at arbejde med kulstofkredsløbet. Ele-

verne skal opleve, at de selv indgår i kredsløbet, fx ved at udånde CO2. Supplér meget gerne med
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arbejde om fotosyntesen. Der findes en lang række praktiske øvelser i forskelligt fysik/kemi- og

biologiundervisningsmateriale.

Når noget kaldes miljøvenligt, skyldes det så, at det slet ikke påvirker miljøet, eller er det fordi

det påvirker miljøet så nænsomt, at naturen kan genoprettes indenfor en overskuelig tidshori-

sont? Skal naturen altid vinde, eller har mennesket fortrinsret til ressourcerne? Hvordan sikrer vi

en bæredygtig udvikling – lokalt, nationalt og globalt? 

Brug fx aktivitetsark 3 som udgangspunkt for at lade eleverne forsøge at gøre en forskel og udar-

bejde en energisparekampagne. Her har eleverne selv defineret, hvor der bruges energi i løbet af

en dag. Supplér fx med energiforbrug omkring fødevareproduktion, transport af varer og boligens

energiforbrug.
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KLIMAFORANDRINGER

Dette tema behandler klimaforandringerne som naturlige og vedvarende processer, der er blevet

fremskyndet af menneskets udledning af drivhusgasser. Verdens befolkning står over for en

række konkrete valg, hvor hensynet til fremtidige generationers udfoldelsesmuligheder på plane-

ten afhænger af nutidens politiske beslutninger. 

Vores politikere skal investere i CO2-neutrale løsninger for at bremse den globale opvarmning, 

samtidig med at de skal finde midler til at imødegå konsekvenserne af klimaforandringerne - klima-

tilpasning. Befolkningen i de rige lande skal på det personlige plan ændre vaner for at mindske

CO2-udledningen og dermed skabe et mere bæredygtigt samfund. 

Samtidig er der helt åbenbare interessemodsætninger for henholdsvis udviklingslandene, lande

med hastigt voksende økonomier og de rige lande. Det store spørgsmål er, hvordan verdens res-

sourcer skal prioriteres, så alle kan få gode livsbetingelser, samtidig med at den globale opvarm-

ning bremses tilstrækkeligt til at imødegå de mest alvorlige konsekvenser.

I dette tema vil eleverne arbejde med eksempler på såvel de naturligt forekommende klimaforan-

dringer som de klimaforandringer, der er en konsekvens af menneskelig aktivitet. De kommer til

at drøfte, hvad der skal til for at standse den globale opvarmning og endelig, hvad vi som befolk-

ning og som enkeltindivider kan gøre for at leve med de uundgåelige konsekvenser af klimaforan-

dringerne.

Klimaforandringer er grænseoverskridende både i oprindelse og konsekvens. Det er derfor ikke

muligt at arbejde fyldestgørende med emnet uden at inddrage den globale dimension. Det kom-

mer især til udtryk gennem arbejdet med interessemodsætninger mellem rige og fattige regioner

i verden, og i det nødvendige samarbejde mellem nationer, der skal imødegå de mest alvorlige

konsekvenser af den globale opvarmning.
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Eksempler på trinmål (Fælles Mål 2009)

Husk også mål for Arbejdsmåder og tankegange i alle naturfag.

Fysik/kemi efter 9. klasse
◗ beskrive vigtige forhold, der har indflydelse på vejr og klima, herunder menneskelige aktiviteter

(fælles med geografi)

◗ forklare, hvordan indgreb i naturens stofkredsløb kan påvirke miljøet, herunder anvendelse af

fossilt brændsel

Geografi efter 9. klasse
◗ anvende viden om klima og klimasvingninger til forklaringer af vejr og vejrændringer, fast-

lands- og kystklima

◗ beskrive vigtige forhold, der har indflydelse på vejr og klima – herunder menneskelige aktivite-

ter (fælles med fysik/kemi)

◗ forholde sig til de miljømæssige konsekvenser af samfundets forbrugsmønstre og udnyttelse

af naturgrundlag

◗ analysere og begrunde aktuelle naturfænomener og mulige konsekvenser af menneskets ud-

nyttelse af naturgrundlaget gennem arbejde med kort, data og egne undersøgelser – herunder

energi, vejr, klima, naturkatastrofer, forbrug, fødevareforsyning, bæredygtighed og befolk-

ningsforhold

Biologi efter 9. klasse
◗ forklare årsager og virkninger for naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer og

deres betydning for den biologiske mangfoldighed

◗ kende nogle økologiske forskelle på udvalgte og danske økosystemer, herunder betydningen af

klimaforhold, jordbundsforhold, økosystemets alder og årstider

◗ give eksempler på, hvordan biologisk mangfoldighed kan påvirkes af geografiske og fysisk-

kemiske forhold

Samfundsfag efter 9. klasse
◗ give eksempler på demokratiske og ikke-demokratiske styreformer og aktionsformer

◗ give eksempler på internationale organisationer og aftaler, som Danmark deltager i, 

og diskutere FN’s og NATO’s betydning for konflikt og samarbejde på globalt plan

◗ redegøre for hovedprincipperne i bæredygtig udvikling

◗ forklare betydningen af forbruger- og producentadfærd for belastningen af natur- 

og miljøgrundlag

◗ redegøre for centrale problemstillinger knyttet til sammenhænge mellem økonomisk vækst 

og miljø

KLIMAFORANDRINGER 19



Hjemkundskab – slutmål
◗ forklare madens, forbrugets og hygiejnens/husholdningens betydning for miljø, sundhed og

livskvalitet

◗ anvende principper for bæredygtig husholdning i forbindelse med indkøb, madlavning, opvask,

rengøring, vask og affaldshåndtering

◗ tage kritisk stilling som forbruger såvel som til vilkår for at leve bæredygtigt og med både

sundhed og livskvalitet

Materialer til brug for uddybende arbejde med emnet klimaforandringer

For lærere
”Jordens vejr og klima” i Geografiske Verdensbilleder, Systime 2003, ISBN87-02-01922-1

”Miljøproblemer og miljøpolitik” i Geografiske Verdensbilleder, Systime 2003, ISBN87-02-01922-1

For elever
”Global miljøkemi” i Kosmos Grundbog B, Gyldendal 2008, ISBN 978-87-02-03464-6

Klimakaravanen. www.klimakaravanen.dk

Links
www.nfa.fys.dk Publikationerne i serien ”Naturvidenskab for alle”. Syv virkelig gode og relevante

hæfter på lærerniveau til gratis download.

www.dmi.dk Danmarks Meteorologiske Institut. Mange populærvidenskabelige artikler om vejr,

klima og klimaforandringer.

www.isogklima.dk Center for Is og Klima, Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet. Po-

pulærvidenskabelige artikler og tilbud om besøg på centret.

www.climatecrisis.net Al Gores hjemmeside vedr. klimaforandringer. Her kan du fx købe filmen

”An inconvenient truth”.

www.klimatilpas.nu. www.klimatilpasning.dk. Miljøministeriets og Naturstyrelsens portal vedr.

klimatilpasning.

www.dn.dk Danmarks Naturfredningsforening. Gode artikler, blandt andet om klimaforandrin-

gernes konsekvenser for flora og fauna i Danmark.

Se også Nettjenesten på www.groentflag.dk og www.emu.dk. 
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Klimaet ændrer sig hele tiden
Side 10 - 11

Vigtige begreber og forståelser
◗ Forskellen på vejr og klima, atmosfæren, istider og mellemistider, iskerner som dokumentation

for fortidens klimatiske forhold, klimamodeller, drivhuseffekten, global opvarmning.

Eksempler på læringsmål
Eleverne skal fx kunne

◗ forklare forskellen på vejr og klima

◗ forklare hvordan iskernerne kan gemme på information om klimatiske forhold

◗ forklare drivhuseffekten

Arbejdet med opslaget
I hæfterne ”Naturvidenskab for alle” – se linklisten – findes en lang række spændende grafer over

klimadata.

De naturligt forekommende klimaforandringer skyldes mange ting og er ofte en kombination af

flere faktorer på samme tid. Hvis du ønsker at gå dybere ind i baggrunden for skiftet mellem isti-

der og mellemistider, kan du studere Milankovitch-effekten. Du kan finde henvisninger til gode

forklaringer af effekten på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside eller i Aktuel Naturvi-

denskab 3-2007.

Meget smukke sol op- og nedgange er spektakulære resultater af de mange askepartikler i de

øvre lag af atmosfæren.

Den mægtige iskappe, som udgør indlandsisen, der dækker det meste af Grønland, har en maksi-

mal tykkelse på tre kilometer. Undersiden er imidlertid ikke jævn, og totalt giver det et rumfang

på 2,9 millioner kubikkilometer. Ved 20 minusgrader vejer is 920 gram pr. liter, hvilket svarer til

en samlet vægt på 2,668 trillioner kilo. Skrevet helt ud bliver det til: 2.668.000.000.000.000.000.

Til sammenligning er vægten af indlandsisen over seks millioner gange større end den samlede

vægt af de godt seks milliarder mennesker, der findes på jorden netop nu. Den enorme ismængde

på Grønland er et af klodens største ferskvandsreservoirer. Hvis al isen smeltede som følge af kli-

maændringer, ville vandstanden i verdenshavene stige med omkring syv meter. Kilde: Illustreret

Videnskab 15-2004

Observationer af vejret gennem en længere periode kan hjælpe eleverne til at konkretisere debat-

ten om klimaet.
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Besøg evt. Center for Is og Klima på Københavns Universitet og lad eleverne se de rigtige iskerner

i fryseren. Se link for detaljer, herunder booking.

Konkrete modeller af drivhuseffekten kan udføres på mange måder. Som det gælder for alle mo-

deller, er det vigtigt at holde sig for øje, at en model kun viser en udvalgt del af det fænomen,

man ønsker at studere. Eleverne har ofte svært ved at se anvendeligheden af en model, hvis man

glemmer at drøfte, hvad modellen kan bruges til og især, hvad den IKKE kan bruges til. I aktivi-

tetsark 2 findes en vejledning til bygning af en model af drivhuseffekten.

Når eleverne finder og anvender informationer på internettet er det vigtigt, at de samtidig lærer

at forholde sig kritisk til kilderne bag informationen. Undersøg sammen med dem, hvem afsen-

deren af en given information er, og hvilke interesser de kunne have i netop denne information.

Det er stadig muligt at finde professionelle hjemmesider fra organisationer af såkaldte klima-

skeptikere – også på dansk.

Eleverne skal forholde sig til, hvordan der kan skabes enighed blandt verdens forskere om, hvil-

ken teori der kan forklare den globale opvarmning, som vi kan måle os frem til. Udgangspunktet

for diskussionerne kan være den hypotetisk-deduktive metode, hvor man eksperimentelt arbej-

der med at bekræfte hypoteser.

Diskussionen af, hvilken betydning det har, om effekten er naturlig, eller om den er menneske-

skabt, skal lede eleverne frem til en erkendelse af, at modviljen mod at ændre adfærd kan virke

som en mere eller mindre bevidst hindring i at se menneskets rolle i udviklingen. Med andre ord

er det nemmest at tro på, at der er tale om naturlige virkninger, og at vi derfor kan fortsætte, som

vi plejer, og blot koncentrere os om at imødegå konsekvenserne af klimaforandringerne.

Brug figuren med Danmarks årsmiddeltemperaturer 1873 - 2011 til blandt andet at vise, at vejret

sagtens kan variere temmelig meget fra år til år, uden at der er tale om klimaforandringer. Det er

først, når gennemsnitsmålingerne over en 30-års periode viser en tydelig tendens, at man kan

tale om ændringer i klimaet.

Andre opgaver

◆ Undersøg Danmarks årsmiddeltemperatur 1873 – 2011. 
Under 2. verdenskrig oplevede Danmark nogle rigtig kolde vintre. Brug figuren til at undersøge,

hvor koldt det var.

◆ El Niño
Undersøg hvad El Niño er. Hent information på www.dmi.dk. 
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Aktivitetsark 1

Skab en iskerne

Aktivtetsark 2

Byg en model af drivhuseffekten
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Kan vi standse klimaforandringerne?
Side 12 - 13

Vigtige begreber og forståelser
◗ Fordele og ulemper ved klimaforandringer, CO2-udledning, CO2-neutral, methan CH4, 

COP-konferencer, 0-energi huse, brintbil.

Eksempler på læringsmål
Eleverne skal fx kunne

◗ give eksempler på konsekvenser af klimaforandringer forskellige steder i verden

◗ forklare, hvilke interesser der fx gør sig gældende i COP-konferencerne

◗ give eksempler på initiativer, der søger at mindske den globale udledning

◗ give eksempler på nye teknologier, der mindsker CO2-udledningen

Arbejdet med opslaget
Klimabælterne på jorden skal introduceres grundigt, før det giver mening at tale med eleverne

om, at de forrykker sig.

Bemærk, at den globale opvarmning har en selvforstærkende effekt. Isen smelter, og der reflekte-

res derfor mindre sollys. Sollys, der i stedet bliver optaget i jordoverfladen og omdannet til varme.

Når temperaturforskellene imellem luftmasserne i atmosfæren og havvandet bliver store, sker

der en udveksling af energi. Denne energiudveksling kan fx give sig udslag i meget stærke vinde.

Arbejdet med tabellen over CO2-udslippet i forskellige lande, og baggrunden for forskellene, skal

hænge sammen med levevilkårene i de anførte lande. Brug evt. et godt atlas, der giver informa-

tion om energiproduktion, energiforbrug og energikilder.

Find yderligere information om København som CO2-neutral hovedstad på kommunens hjemmeside.

◆ Undersøg (side 13)
Når det skal undersøges, hvilke konsekvenser klimaforandringerne har for forskellige lande, kan

man med fordel vælge eksempler på konsekvenser, for derefter at sammenholde dem med lan-

denes geografiske og meteorologiske forhold.

◆ Tag stilling (side 13)(begge)
Når eleverne skal tage stilling, er det afgørende, at de er omhyggelige med at argumentere for

deres holdninger ved hjælp af viden om henholdsvis naturfaglige, samfundsfaglige og etiske

aspekter ved problemet.
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◆ Gør en forskel (side 13)
Undersøgelsen blandt 7. - 9. klasserne, vedr. familiernes indsats for at mindske CO2-udslippet,

bør også indeholde mulighed for, at de familier, der enten mener, at det ikke er en relevant pro-

blemstilling for dem, eller at det ikke nytter noget, at vi hver især gør noget, også kan komme til

orde. Pas på med at tage for givet, at alle opfatter problemstillingen på samme måde og ønsker

at biddrage til løsningen.

◆ Gør en forskel (side 13)
Hvad gør din kommune for klimaet?

Hvert enkelt menneske har kun begrænset indflydelse på klimaændringerne. Handlinger, der vir-

kelig fører til forandring, skal udføres i fællesskab. Her får eleverne mulighed for at undersøge,

diskutere og komme med forslag til, hvad kommunen kan gøre for at skabe forandringer.

Eleverne kan fx besøge miljøforvaltningen i kommunen for at få uddybet de informationer, der

findes på kommunens hjemmeside.  De politiske partier i kommunen kan kontaktes. Arbejdet

kan følges op med afholdelse af en lokal debataften for politikere, interesseorganisationer og

borgere (se fx www.klimakaravanen.dk).

Andre opgaver

◆ Tag stilling
Det koster mange penge at omstille hele verden til vedvarende energi på en måde, så den globale op-

varmning bremses. Det koster også mange penge at indrette verden på konsekvenserne af den glo-

bale opvarmning. Nye byer i højtliggende områder, nye typer af huse, diger og vandreservoirer osv.

Skal vi forsøge at begrænse den globale opvarmning, eller skal vi bruge vores penge og ressourcer

på at tilpasse os klimaforandringerne?
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Hvordan kan vi leve med 
klimaforandringerne?
Side 14 - 15

Vigtige begreber og forståelser
◗ Naturkatastrofer, oversvømmelser, klimatilpasning, vandreservoirer, truede dyrearter og plan-

ter, betydningen af infrastruktur.

◗ Det er for sent at standse og trække klimaforandringerne tilbage, men vi kan handle for at

komme igennem udfordringerne.

Eksempler på læringsmål
Eleverne skal fx kunne

◗ give eksempler på danske konsekvenser af klimaforandringerne

◗ komme med forslag til at imødegå nogle af konsekvenserne

◗ argumentere for, hvad vi hver især kan gøre for at mindske CO2-udledningen

◗ forklare, hvordan skolen kan tilpasse sig fremtidens klima

Arbejdet med opslaget
◗ En temperaturstigning på 2° C er formentlig urealistisk. Der tales nu om uundgåelige 

stigninger på 4-6° C.

Også i Danmark har vi set større oversvømmelser, når regnen fx i sensommeren strømmer ned

over Danmark. Med til billedet af oversvømmelser i Danmark hører også problematikken med

overløb ved rensningsanlæg. Når det regner ekstraordinært meget, kan rensningsanlæggenes ka-

pacitet blive overskredet, og dermed ledes der urenset spildevand ud i naturen. Det betyder fx, at

man kan risikere at blive inficeret med E. Coli-bakterier, hvis man bader i nærheden af et udløb

umiddelbart efter et skybrud.

Hos mange interesseorganisationer, som fx Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitolo-

gisk Forening, Verdensnaturfonden WWF, Greenpeace og Dansk Industri, kan der hentes god in-

formation – også om organisationernes synspunkter. 

Derfor er der i høj grad fokus på klimatilpasningstiltag både nationalt og lokalt. Brug www.klima-

tilpasning.dk til at undersøge, hvad man kan gøre både som borger og som samfund. Besøg også

kommunens teknik- og miljøforvaltning. 
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Vær så konkret som muligt i arbejdet med dette opslag. Det er vigtigt, at eleverne får oplevelsen

af, at de kan handle sig ud af problemerne i forbindelse med klimaforandring. Tag så vidt muligt

udgangspunkt i lokale problematikker i kommunen, på skolen og hjemme hos eleverne.

Al Gores 12 aktionspunkter på www.climatecrisis.net – Take Action - kan oversættes til en dansk

kontekst og kan med fordel skrives på laminerede opslag til brug i klassen, ligesom de kan frem-

stilles i lommeformat i visitkortstørrelse til hver elev, og de kan fx også udleveres til skolens øv-

rige elever.

Bandet Shubidua udgav i 1982 sangen Costa Kalundborg, der tog forskud på konsekvenserne af

global opvarmning – med et glimt i øjet. Spil sangen og diskutér, hvilke faglige problematikker

sangen tager op.

Andre opgaver

◆ Undersøg
Find ud af, hvilke områder i Danmark, der ligger under havoverfladen. Hvordan er disse områder

beskyttet mod oversvømmelser med havvand. Er jeres område truet af havstigninger?
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TRANSPORT
Vi gør alle brug af transport både direkte (persontransport) og indirekte (fx transport af forbrugs-

varer). Temaet handler om transport på godt og ondt både lokalt og globalt. Hvilke problemer

giver det? Hvad er årsagerne, og hvordan kan vi løse problemerne?

Alle valg har som bekendt konsekvenser. Vi lever i en tid, hvor privatbilisme og international 

handel konstant øges på globalt plan, samtidig med at verden diskuterer løsninger på den øgede

CO2-udledning. Når vi skal tage beslutninger omkring fx transport, er der mange dilemmaer, der

skal tages stilling til. Dilemmaerne berører os ikke kun på et personligt, lokalt og nationalt plan,

men også på internationalt plan.

Temaet skal give eleverne baggrundsviden, så de er i stand til at træffe valg med hensyn til miljø,

sikkerhed og sundhed, samt hvordan infrastruktur og forskning i nye teknologier og trafikplan-

lægning kan benyttes til bæredygtige løsninger både lokalt, nationalt og globalt.

Eleverne undersøger transportens problemer og årsager. De undersøger dilemmaer og mulige 

løsninger for den personlige transport, samt hvordan man kan arbejde med trafikplanlægning.

Temaet bidrager til, at eleverne kan opleve sig selv som aktive samfundsborgere, der kan tage

medansvar og deltage i det kommunale demokrati i forbindelse med lokalplanarbejde. De vil også

opleve, at de valg de træffer i dagligdagen har global betydning. 

Eksempler på trinmål og slutmål (Fælles Mål 2009)

Husk mål for Arbejdsmåder og tankegange i alle naturfag.

Fysik/kemi efter 9. klasse 
◗ forklare, hvordan indgreb i naturens stofkredsløb kan påvirke miljøet, herunder anvendelse 

fossilt brændsel 

◗ kende eksempler på, at forskning har givet ny viden og uforudsete muligheder

Geografi efter 9. klasse
◗ forholde sig til de miljømæssige konsekvenser af samfundets forbrugsmønstre og udnyttelse

af naturgrundlag

◗ forholde sig til globalisering og konsekvenser heraf
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Biologi efter 9. klasse
◗ forklare årsager, betydning og foranstaltninger i forbindelse med miljø- og sundhedsproblemer

såvel lokalt som globalt

◗ vurdere aktuelle løsnings- og handlingsforslag vedrørende miljø- og sundhedsproblemer samt

analysere tilhørende interessemodsætninger

Matematik efter 9. klasse
◗ arbejde med problemstillinger vedrørende dagligdagen, bl.a. i forbindelse med privatøkonomi,

bolig og transport 

◗ anvende faglige redskaber og begreber, bl.a. procentberegninger, formler og funktioner som

værktøj til løsning af praktiske problemer

Hjemkundskab – slutmål
◗ forklare madens, forbrugets og hygiejnens/husholdningens betydning for miljø, sundhed og

livskvalitet

◗ anvende principper for bæredygtig husholdning i forbindelse med indkøb, madlavning, opvask,

rengøring, vask og affaldshåndtering

◗ tage kritisk stilling som forbruger såvel som til vilkår for at leve bæredygtigt og med sundhed

og livskvalitet
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Transport og globalisering
Side 16 - 17

Vigtige begreber og forståelser
◗ Globalisering, infrastruktur, partikelforurening, global opvarmning.

Eksempler på læringsmål
Eleverne skal fx kunne

◗ forklare globaliseringens rolle for transportproblemer

◗ give eksempler på konsekvenser af transporten af varer i form af CO2-udledning og anden 

forurening

◗ give eksempler på, hvordan egne forbrugsvaner bidrager til CO2-udledning og anden forurening 

Arbejdet med opslaget
Opslaget fortæller bredt om virkninger og årsager til de transportproblemer, vi står over for. 

Opslaget tager udgangspunkt i en globaliseret verden. Transport handler ikke kun om deres 

egen personlige transport, men også om transport af forbrugsvarer. 

Lad eleverne undersøge deres egen og deres families transport på transporttyper, afstande, 

CO2-udledning m.m.

De to illustrationer fra Roskildevej i Høje Taastrup viser noget om ændringerne over tid mht.

landskab, transportmidler, transportmængde og infrastruktur. Lad diskussionen munde ud i en

debat om fremtidens transport. Eleverne kan evt. arbejde i grupper og tegne en illustration af

deres idéer, ønsker, visioner og håb for, hvordan vi transporterer os og vores varer om fx 100 år. 

Lad eleverne undersøge, hvordan infrastrukturen har udviklet sig i lokalområdet fx ved hjælp af

historiske kort, tegninger og fotos fra det lokalhistoriske arkiv osv.

I opslaget behandles CO2-udslip samt NOxer og partikler fra transporten, men også bly, 

svovldioxid (SO2) kulmonooxid (CO), lattergas (N2O) og flygtige forbindelser indgår i statistik-

bankens oplysninger. Eleverne kan på nettet undersøge de forskellige stoffers kemi og forurenin-

gens betydning for mennesker og miljø.

Hvis eleverne ikke tidligere har arbejdet med CO2 og dets betydning for den øgede drivhuseffekt,

bør dette gennemgås – eventuelt med udgangspunkt i denne film www.videnomenergi.dk/Lek-

sikon/Klimaforandringer/Drivhuseffekten.aspx
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Aktivitetsark 1

Luftforurening
Her er der lagt op til, at eleverne prøver at designe deres egne grafer – i første omgang ved hjælp

af en vejledning. Men sidenhen er det meningen, at de skal gå på jagt efter de oplysninger, de

synes er relevante, og selv udarbejde en præsentation af både statistik og analyse heraf. 

Aktivitetsark 2

CO2 fra transport af mad
Aktiviteten, som også omtales i opslaget, lægger op til en undersøgelse i det lokale supermarked.

Her er det meningen, at eleverne skal få en fornemmelse af, hvor stort omfanget er af varer, der

kommer fra udlandet, og hvor langt de varer, de bruger i dagligdagen, har været transporteret. 

Det er hensigten, at eleverne skal opleve, at de selv har en valgmulighed. De kan fx købe varer,

der ikke forårsager så lang transportvej.

I forhold til supermarkedet kan eleverne anbefale alternative varegrupper og oprindelseslande

(ved fx at foreslå, at supermarkedet køber danske æbler i stedet for new zealandske). Eleverne

kan også udarbejde anbefalinger til borgerne i kommunen.

Bemærk at dansk producerede tomater og agurker har en langt større CO2-udledning end uden-

landske, fordi de produceres i opvarmede drivhuse.

Aktivitetsark 3

Udviklingen i transportmidler, transportmængde og infrastruktur
Eleverne arbejder i grupper, og skal selv finde frem til tre diagrammer, som de synes er væsent-

lige, og som fortæller noget relevant om transportmidler, transportmængde og infrastruktur.

Der findes en vejledning til et eksempel på et diagram i dette aktivitetsark, som er en opfølgning

på aktivitetsark 1, der også kan anvendes som inspiration til denne opgave.

Her er lagt op til, at hver gruppe forbereder en præsentation. Det kan fx være en mundtlig præ-

sentation, hvor diagrammerne vises i en Power Point-præsentation.
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Transport … i dagligdagen
Side 18 - 19

Vigtige begreber og forståelser
◗ Persontransport, forskere og politikeres løsningsmuligheder, energiomsætning, hybridbil, fuld-

stændig og ufuldstændig forbrænding, alternativ energi til transport (biodiesel, brint, el).

Eksempler på læringsmål
Eleverne skal fx kunne:

◗ forstå den rolle, forskellige transportformer spiller med hensyn til forurening

◗ præsentere fordele og ulemper ved de skitserede løsningsmuligheder med eksempler fra deres

egen dagligdag

◗ forklare deres egen og fællesskabets rolle i forhold til valg af transportformer

◗ sammenligne og vurdere de forskellige nye idéer til løsninger og selv komme med løsningsforslag 

Arbejdet med opslaget
Tag udgangspunkt i diagrammet på side 18 i elevteksten, hvor det vil være relevant at diskutere,

hvorfor den er sat op på den måde – med den ene kurve (personbiler) så langt over de andre. 

Lad derefter eleverne arbejde med selv at stille spørgsmål til kurverne. Her kan de benytte sig af

de erfaringer, de har fået gennem deres arbejde med statistikker i forrige opslag.

Det kan være spørgsmål som fx:

Hvorfor topper bustrafikken i 1996? Hvad sker der med togtrafikken i 1996? Hvorfor?

Hvordan kan det være, at mængden af varebiler er faldende siden 2007?

En opsamling bør fokusere på, at der i dag kører næsten fem gange så mange biler på vejene, som

der gjorde for 50 år siden. De biler, der kører på vejene i dag, er i gennemsnit omkring 10 år gamle

– det er kun en lille smule nyere end for 10 år siden.

De mange biler på vejene skal bruge brændstof. Den mest almindelige form for brændstof er ben-

zin, men andelen af dieselbiler er steget, så det i dag er ca. 25% af alle biler, der bruger diesel. El-

bilerne udgør under 1 promille af alle biler på vejene.

Eleverne skal vide, at både diesel og benzin produceres af råolie ved hjælp af destillation og crac-

king. Og at de forskellige stoffer adskilles fra råolien gennem destillation ved hjælp af deres for-

skellige kogepunkter. 
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Eleverne kan læse mere på nettet – fx på denne hjemmeside www.eof.dk/Viden/Temaer (Vælg

temaet: Olien i Danmark). Her kan eleverne også arbejde med processen destillation ved at for-

søge at destillere en blanding af vand og alkohol. I mange fysik-kemi bøger findes oplæg til lig-

nende aktiviteter.

En af vore dages udfordringer er den begrænsede mængde råolie, der findes i verden. Se evt.

denne film sammen med eleverne www.videnomenergi.dk/Leksikon/Fossile-braendsler/Reser-

ver-af-olie-og-gas/Verdens-oliereserver.aspx.

◆ Undersøg (side 19 øverst)
Der er skitseret forskellige dilemmaer i de fire løsningsmodeller. Her skal der arbejdes med elever-

nes forståelse af dilemmaet, og med deres forståelse af forskellige gruppers positioner i forhold

til dilemmaerne. I Undersøg-boksen bliver eleverne netop bedt om at arbejde med forskeres og

politikeres umiddelbare interesser i forhold til de dilemmaer, der er skitseret. 

De forskellige politiske partiers hjemmesider informerer om deres holdninger til transport. Derud-

over kan eleverne gå på jagt efter forskellige interesseorganisationers holdninger(Dansk Cyklist-

forbund, FDM m.fl.). Forskere kan bidrage med synspunkter baseret på forskning.

Hvis eleverne ikke tidligere har arbejdet med begrebet ”vedvarende energi”, og hvilken betydning

det har for miljøet, bør dette gennemgås – eventuelt med udgangspunkt i dette opslag www.vi-

denomenergi.dk/Leksikon/Vedvarende-energi.aspx

Brug casen til at sætte gang i elevernes innovative tanker. Lad eleverne komme med deres egne

forslag og løsningsideer, også selv om de er hørt før.

Aktivitetsark 4

Aktivitetsarket er et oplæg til forsøg, der skal foregå i fysik/kemi-lokalet. Alle tre forsøg viser, 

at man kan gøre noget – man kan fx rense røgen for SO2, partikler og NOxer. Og man gør det! 

Lad evt. eleverne efterfølgende gætte på og undersøge hvad et SNOX-anlæg er.
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Aktivitetsark 5

Dette aktivitetsark fokuserer på energiomsætning og på energitab. Det er vigtigt at understrege

overfor eleverne, at energien ikke forsvinder, selv om man taler om energitab - det er en omsæt-

ning af energien, der bliver til varmeenergi i omgivelserne. 

Opgaven giver anledning til at tale om, at alle energikilder ikke er lige energirige – der er mere

energi i en liter diesel, end der er i en liter benzin. I kolonnen med Energiindhold pr. gram kan ele-

verne se præcis, hvor meget energi de forskellige kemiske stoffer indeholder. 

Forsøgsgang

NB. Husk at tage de nødvendige sikkerhedshensyn

1. Afmål 10 cl vand

2. Hæld vandet op i et reagensglas. Mål temperaturen – kaldes T (før)

3. Varm vandet med forskellige energikilder. Bruges flydende væsker som energikilde fx benzin,

kan en lille olielampe benyttes.

4. Efter 5 – 10 minutter aflæses temperaturen på vandet igen – kaldes T (efter)

En anden vigtig pointe er at tage fat i fejlkilder og årsager til, at der kan skabes forskellige resul-

tater med samme energikilde. 

Selv det allermest effektive kraftværk vil ikke kunne udnytte al den energi, der er i de kemiske

forbindelser. I den lille boks øverst på aktivitetsarket ses det, hvor effektivt motorer kan udnytte

energien.
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Trafikken og planlægningen
Side 20 - 21

Vigtige begreber og forståelser
◗ Lokalplan, byplan, trafikplan, høringsfrist.

Eksempler på læringsmål
Eleverne skal fx kunne

◗ forstå, at deres by er et produkt af planlægning

◗ give eksempler på, at trafik- og lokalplaner kan bidrage til bedre transport, bedre sikkerhed og

mindre miljøbelastning

◗ give forslag til kommunens trafik- og lokalplaner

Arbejdet med opslaget
Tag udgangspunkt i et eksempel på en kommunal lokalplan – gerne sat ind i en regional og histo-

risk sammenhæng. Kort- og Matrikelstyrelsens historiske kort kan være sjove at vise eleverne (se

www.gst.dk/Sepaakort/). Her kan eleverne få en fornemmelse af byudviklingen ved at se, hvor-

dan der så ud på deres egen adresse (på et kort) for ca. 100 år siden ved at trække frem og tilbage

i den lodrette skillelinje på kortet.

I arbejdet med lokalplaner er det en god idé at kontakte elevrådet, skolens trafiklærer og skolebe-

styrelsen for at høre noget om skolens trafikpolitik – eller diskutere, om det ville være en god ide

at få en trafikpolitik, hvis skolen ikke har det i forvejen.

Det er også en god idé at kontakte rådhuset, medlemmer af byrådet og/eller kommunens teknik-

og miljøforvaltning for at få information om aktuelle lokalplaner. Selv om der ikke er en aktuel

høringsfrist, vil der helt sikkert være trafikale udfordringer, som kommunen er i gang med at

overveje at finde løsninger på.
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På http://kort.plansystem.dk/visplaner/doc/howto/PlanDK_VisPlaner.html kan man både

finde forslag til lokalplaner og vedtagne lokalplaner for hele landet. Her kan man danne sig et

overblik på et kort. Man kan

dykke ned i en enkelt lokal-

plan, så man kan for-

nemme, hvordan en sådan

plan er udformet. Lad ele-

verne gå på jagt efter lokal-

planer i deres eget område.

Fingerplanen og eksemplet

fra Bolzano viser, at vi ikke

behøver at fokusere på

højteknologiske løsninger.

Hvis man bruger sin fantasi,

kan man finde på løsninger,

der har en reel mulighed for

at blive gennemført. En del

kommuner, som fx Odense,

arbejder med projekter, der

skal fremme antallet af

cyklister.

Lad eleverne arbejde med grafen over cykel- og knallerttrafikindekset. Først skal det klarlægges,

hvad et indeks er. Det skal forklares, at man for denne graf har sat år 2000 til 100, og at hvert af

de øvrige år, får et indekstal, der svarer til, hvor meget trafik der er i disse år i forhold til år 2000.

Arbejd med undrespørgsmål til grafen. I første omgang ved at lade eleverne selv stille spørgsmål

til grafen. 

Nogle spørgsmål kunne være: Hvad er der sket de forskellige år? Hvorfor går det op – og hvorfor

går det ned? Hvad er tendensen? Her kan evt. tales om en tendenslinje, der har negativ hældning

frem til omkring år 2000, og som derefter stagnerer. Hvordan kan det være – hvad skete omkring

år 2000? Er eleverne enige i statistikken? Passer statistikken på dem selv og deres familier? Fin-

des der andre statistikker – fx antal cykler, som også kan sige noget om cykeltrafikken?

Det er ikke meningen, at læreren skal have alle svarene. Det er motiverende at ende med at have

nogle spørgsmål, som klassen ikke kan svare på, og som nogle elever derfor må arbejde videre

med at finde svar på. Lad eleverne komme med bud. Spørg eventuelt en cykelhandler, cyklistfor-

bundet eller politikerne.
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◆ Gør en forskel (side 21)
Den sidste handleboks er tænkt som en større opgave, hvor eleverne selv skal undersøge og kort-

lægge de trafikale problemer, de mener, der er. Elever i udskolingen har en meget god idé om,

hvor skoen trykker med hensyn til skolevejen. De har gået på skolen i flere år og færdes hver dag i

området.

Eleverne skal diskutere, prioritere, begrunde og beslutte sig for handleforslag og beskrive de 

dilemmaer, der kan være ved de forskellige forslag og derefter udføre forslagene. Isæt er begrun-

delserne vigtige.

Her er nogle eksempler på, hvad der fx kunne komme ud af denne opgave.

◗ Hvis eleverne mener, at der skal foretages ændringer i vejføring, parkeringspladser eller andet,

skal de tegne de ændringer, de foreslår, og beskrive dem i et brev til fx skolebestyrelsen eller

byrådet.

◗ Hvis de mener, at der er nogle af de små elever, der mangler nogen at følges med i skole, skal

de finde på en løsning – det kan være en gå-bus eller cykel-bus, hvor de ældre elever eskorterer

de yngre i skole.

◗ Hvis de mener, at der er nogle elever, der ikke har lært cykelreglerne, skal de planlægge og 

gennemføre en cykelundervisning.

◗ Hvis de mener, at der mangler cykelhjelme, skal de komme med forslag til en løsning 

– fx at skolen betaler for et klassesæt eller ved at finde en sponsor.

Det vil være en god idé at samarbejde med dansklæreren, så eleverne i dansktimerne fx kan få til

opgave at skrive et læserbrev om deres forslag, eller kan arbejde med øvrige præsentationer af

deres forslag. Forslaget kan præsenteres for skolebestyrelsen, lokale politikere (fx kommunalbe-

styrelsen) samt teknik- og miljøforvaltningen. Det kan også være en god ide at kontakte en jour-

nalist på den lokale avis.
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BÆREDYGTIGT
FORBRUG

Temaet Bæredygtigt forbrug handler om, at vores forbrug påvirker natur, miljø og levevilkår både

for os selv og for mennesker andre steder i verden. Temaet fremhæver, at vi har valgmuligheder.

Vi kan forbruge mere eller mindre. Vi kan købe varer, der påvirker natur og miljø mindst muligt, og

som samtidig bringer positiv udvikling til de mennesker, der producerer vores forbrugsgoder.

Bæredygtigt forbrug samler i virkeligheden de fleste af temaerne i Grønt Flag Grøn Skole: Energi,

Affald, Natur, Vand, Økologisk produktion, Klimaforandringer og Transport.

Med udgangspunkt i en case om palmeolie, undersøger eleverne, hvordan vores forbrugsvarer på-

virker natur, miljø og mennesker andre steder i verden og, hvordan vi gennem mærkningsordnin-

ger kan gøre os selv opmærksomme på de varer, der er produceret under hensyn til natur, miljø og

mennesker.

Eleverne får gennem konkrete undersøgelser mulighed for bedre at forstå det svære og komplekse

begreb bæredygtighed bl.a. ved at synliggøre, hvor stort vores forbrug i den rige del af verdenen er.

Eleverne får med temaet mulighed for at undersøge og afprøve, hvordan vi som enkeltpersoner

og familier kan bidrage til en mere bæredygtig levevis, samt hvordan vi lokalt i kommunen kan

iværksætte flere bæredygtige tiltag.

Eksempler på trinmål (Fælles Mål 2009)

Husk mål for Arbejdsmåder og tankegange i alle naturfag.

Fysik/kemi efter 9. klasse
◗ give eksempler og forklaringer på, hvordan energiproduktion kan ske på bæredygtig måde i 

forskellige dele af verden (fælles med geografi)

◗ vurdere anvendelser af naturgrundlaget i perspektivet for bæredygtig udvikling og de interesse-

modsætninger, der knytter sig hertil (fælles med biologi og geografi)
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Geografi efter 9. klasse
◗ forholde sig til de miljømæssige konsekvenser af samfundenes forbrugsmønstre og udnyttelse

af naturgrundlag

◗ forholde sig til globalisering og konsekvenser heraf 

◗ vurdere internationale sammenslutningers betydning for verdenssamfundet

Biologi efter 9. klasse
◗ forklare den biologiske baggrund for sundhedsproblemer knyttet til livsstil og levevilkår

◗ vurdere anvendelse af naturgrundlaget i perspektivet for bæredygtig udvikling og de interesse-

modsætninger, der knytter sig hertil (fælles med fysik/kemi og geografi)

◗ forklare årsager, betydning og foranstaltninger i forbindelse med miljø- og sundhedsproblemer

såvel lokalt som globalt

◗ vurdere aktuelle løsnings- og handlingsforslag vedrørende miljø- og sundhedsproblemer samt

analysere tilhørende interessemodsætninger

◗ vurdere konsekvenser for dyr, planter og natur ved udvalgte produktionsformer, herunder kon-

ventionelle og økologiske

Samfundsfag efter 9. klasse
◗ give eksempler på demokratiske og ikke-demokratiske styreformer og aktionsformer

◗ redegøre for hovedprincipperne i bæredygtig udvikling

◗ forklare betydningen af forbruger- og producentadfærd for belastningen af natur- og miljø-

grundlag

◗ redegøre for centrale problemstillinger knyttet til sammenhænge mellem økonomisk vækst og

miljø

Hjemkundskab – slutmål
◗ forklare madens, forbrugets og hygiejnens/husholdningens betydning for miljø, sundhed og

livskvalitet

◗ anvende principper for bæredygtig husholdning i forbindelse med indkøb, madlavning, opvask,

rengøring, vask og affaldshåndtering

◗ tage kritisk stilling som forbruger såvel til vilkår for at leve bæredygtigt og med både sundhed

og livskvalitet
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Palmeolie fra regnskoven
Side 22 - 23

Vigtige begreber og forståelser
◗ Biodiversitet, Fair Trade, økosystem, biodiversitet

Eksempler på læringsmål
Eleverne skal fx kunne

◗ gøre rede for fordele og ulemper ved dyrkning af palmeolie både for os som forbrugere, for fø-

devarevirksomhederne og for de mennesker, der lever i den tropiske regnskov

◗ forklare, hvordan vores levevis påvirker miljøet og andre menneskers levevis andre steder på

jorden

◗ forklare, hvordan vi gennem vores forbrugsmønstre, og en eventuel ændring i forbrugsmønstre,

kan tage hensyn til andre mennesker

◗ give eksempler på miljømærkning af varer

◗ give forslag til, hvordan skolen kan købe mere bæredygtigt ind

Arbejdet med opslaget
Opslaget tager udgangspunkt i en case om produktion af palmeolie på Borneo. Palmeolie anven-

des i en lang række dagligdags produkter som fx chokolade, sæbe, shampoo, stearinlys, creme,

pizzaost samt ved produktion af biodiesel.

Produktion af palmeolie er et godt eksempel af flere årsager. For det første er det generelt et 

eksempel på, hvordan produktionen af en vare har konsekvenser for natur, miljø og mennesker

andre steder i verden. 

For det andet er det et eksempel på, hvordan vores forbrug mere specifikt påvirker regnskoven og

de mennesker, der lever i og omkring regnskoven. Opslaget kunne i stedet have handlet om ryd-

ning af regnskov til fordel for produktion af sojabønner, der bruges som foder til kvæg, rydning til

minedrift, som fx jern, kobber, guld og olie, tømmerhugst eller rydning af regnskov til produktion

af sukkerrør, som bl.a. bruges til biobrændsel. 

◗ Casen om produktion af palmeolie i Borneo kan danne udgangspunkt for at undersøge, 

hvordan andre varer påvirker natur, miljø og mennesker andre steder i verden.
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For at skabe baggrund for at forstå problematikken kan eleverne undersøge, hvad en regnskov er.

Brug fx dette link http://viden.jp.dk/galathea/undervisning/temaartikler/default.asp?cid=10531.

Ved at søge videre på http://viden.jp.dk/videnbank/soeg/ kan man yderligere hente 49 artikler

om regnskove forskellige steder i verden. Artiklerne er af lidt ældre dato, men de er med til at per-

spektivere produktion af palmeolie med lignende problematikker.

I medierne kan man med jævne mellemrum finde aktuelle historier om interessekonflikter i for-

hold til udnyttelsen af regnskovene samt de miljømæssige og menneskelige konsekvenser. 

De største områder med tropisk regnskov ligger i Sydøst-Asien og Syd- og Mellemamerika. Disse

skovområder er omkring 60 millioner år gamle, mens områderne med tropisk regnskov i de cen-

trale dele af Afrika kun er omkring 40.000 år. Regnskovsområdernes høje alder, især områderne i

SØ-Asien og Syd- og Mellemamerika, har skabt mulighed for, at mange forskellige dyre- og plan-

tearter har haft tid til at udvikle sig. Dvs. at biodiversiteten er høj. Man regner med, at over halv-

delen af verdens plante- og dyrearter findes i de tropiske regnskove. 

Regnskovene hører til verdens mest truede økosystemer. Det anslås, at der ryddes eller omdan-

nes omkring 200.000 km2 regnskov om året. Det svarer til ca. fem gange Danmarks areal. Hvis ud-

viklingen fortsætter med samme hastighed, betyder det, at den uberørte regnskov vil være

forsvundet i 2030. Oprindelig dækkede de tropiske regnskove 13% af landjorden, men i dag er der

kun omkring 7% tilbage. I Amazonas, som er verdens største sammenhængende regnskovsom-

råde, forsvinder der hvert år 25.000 km2. Det svarer nogenlunde til et areal på størrelse med Jyl-

land. Rydningen af regnskov foregår også i stor stil andre steder i verden. I Thailand er mere end

17 millioner hektar regnskov blevet ryddet, og skovens oprindelige areal er blevet mere end halve-

ret fra at dække omkring 50% af landets areal i 1950 til kun at dække 25% i begyndelsen af

1990’erne. Regnskove ryddes også i lande som Indonesien, Malaysia, Laos, Cambodja og Viet-

nam, og alle steder har det konsekvenser for naturen og de oprindelige beboere. 

Selv om regnskovsområder umiddelbart ser frugtbare ud, er det ikke jorden i sig selv, der er frugt-

bar. Næringsstofferne befinder sig overvejende i planterne, og det er den hurtige omsætning pga.

varme og høj fugtighed året rundt, der gør, at planterne vokser godt. Når man bryder ind i syste-

met og fjerner vegetationen, fjerner man samtidig næringsstofferne. Desuden er risikoen for ud-

vaskning stor, fordi nedbørsmængderne er så massive. Jorden i regnskoven er derfor ikke egnet

som landbrugsjord, med mindre man dyrker den forsigtigt og kun i få år ad gangen. 

Rydningen af regnskoven har bl.a. betydning for biodiversiteten. I verdens regnskove findes over

halvdelen af verdens dyre- og plantearter, og skoven rummer store naturressourcer, som bl.a.

bruges i medicinalindustrien. Man regner med, at der i snit forsvinder omkring 50.000 plante- og

dyrearter om året som følge af rydning og omdannelse af regnskoven. Dermed udryddes geneti-

ske ressourcer, der er udviklet gennem millioner af år. 
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Rydning af regnskoven har også en klimavinkel. Skovrydningen betyder, at der er færre træer til

at optage og lagre CO2, og i dag frigøres der flere hundrede millioner tons CO2 om året ved af-

brænding af regnskoven. Amazonas udgør verdens vigtigste CO2-reservoir.

Rydning af regnskoven betyder også forringede levevilkår for de oprindelige stammefolk, sund-

hedsmæssige problemer i forbindelse med plantagedrift (brug af sprøjtegifte), fald i den efter-

ladte jords frugtbarhed samt miljømæssige udfordringer, der knytter sig til transporten af de

varer, vi får produceret rundt omkring i verden. 

Til gengæld skaber produktion af fx palmeolie indtægter og arbejdspladser i områderne omkring

regnskovene. 

Lad eleverne diskutere regnskovsproblematikken og lad dem finde argumenter for og i mod ryd-

ning af regnskov. Hvis det er vanskeligt for eleverne at komme i gang med diskussionen, kan I

tage udgangspunkt i nogle af de argumenter for at bevare regnskoven, som den danske miljøor-

ganisation ”Verdens Skove” præsenterer på deres hjemmeside www.verdensskove.org. Her kan

der også hentes information om, hvad der ligger i ”Bæredygtig skovforvaltning”, ”Bæredygtig tu-

risme” og ”Bæredygtigt forbrug”. 

På Verdensnaturfondens hjemmeside www.wwf.dk under ”skov”, kan der hentes yderligere in-

formation om WWFs syn på produktion af palmeolie, herunder mulighederne for at producere

palmeolie mere bæredygtigt.  

Certificeringer og mærkningsordninger er en metode til at synliggøre produkter, der er produceret

bæredygtigt. Find mærkerne på www.forbrug.dk/Test-og-raad-foer-du-koeber/Baeredygtigt-

forbrug/Maerkningsguide. Mærkerne har forskellig tilgang til begrebet bæredygtighed. Lad ele-

verne undersøge mærker som fx Fair Trade, FSC, MSC, PEFC, økologimærket, Rain Forest

Alliance, Svanemærket m.fl. Fair Trade-mærket er specielt relevant i forhold til bæredygtigt for-

brug. Lad eleverne læse mere på http://fairtradedanmark.dk/ og http://fairtrade-maerket.dk/

eller læs Fair Trade-bladet.
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Din økologiske rygsæk og bæredygtighed
Side 24 - 25

Vigtige begreber og forståelser
◗ Økologisk rygsæk, bæredygtighed, miljømæssig bæredygtighed, social bæredygtighed, økono-

misk bæredygtighed

Eksempler på læringsmål
Eleverne skal fx kunne forklare

◗ begrebet ”økologisk rygsæk” på et overordnet niveau

◗ hvordan vi kan gøre vores økologiske rygsæk mindre

◗ hvordan energi, træ, fisk, madvarer m.m. kan produceres bæredygtigt

Arbejdet med opslaget
Opslaget tager udgangspunkt i os selv som forbrugere. Eleverne tænker formentlig ikke ret meget

over, at produktionen og forbruget af forskellige produkter belaster miljøet. Der er forskellige

måder at opgøre og illustrere belastningen af miljøet - økologisk råderum, økologiske fodspor,

økologisk rygsæk og økologisk bæreevne. Her introduceres begrebet ”økologisk rygsæk”.

”Den økologiske rygsæk” opgøres som den samlede vægt af de materialestrømme (råmaterialer,

affald, CO2), der indgår i produktet, fratrukket vægten af det færdige produkt. Hele produktets

livsforløb medregnes – udvinding og fremskaffelse af råvarer, fremstilling af hjælpestoffer, ud-

styr og maskiner, der bruges i produktionen, fremstillingsprocessen, transport, emballering, mar-

kedsføring og salg, drift i hele produktets levetid samt bortskaffelse af produktet.

Den økologiske rygsæk bliver ofte illustreret ved, at der angives et antal jordkloder, som svarer til

det forbrug, vi har. Eksempelvis skal der 3,8 jordkloder til at dække verdensbefolkningens behov,

hvis alle mennesker skulle leve som danskerne.

”Det økologiske fodspor” opgøres som det areal, vi behøver for at producere de ressourcer, vi for-

bruger, og til at absorbere den mængde affald, der samtidig skabes. I gennemsnit havde hver ver-

densborger i 1999 et økologisk fodspor på 2,3 hektar, men der var kun 1,9 hektar til rådighed per

person. Det betyder, at vi allerede på daværende tidspunkt overudnyttede jordens samlede res-

sourcer. 
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Der er naturligvis stor forskel på, hvor meget der forbruges forskellige steder i verden. I Danmark

har vi eksempelvis et forbrug, der svarer til 8 hektar per person. Da både befolkningstallet og for-

bruget fortsat stiger, er vi i fuld gang med at forringe jordens naturkapital og dermed også mulig-

hederne for de kommende generationer, som skal leve af denne naturkapital. 

På www.myfootprint.org kan eleverne selv beregne deres økologiske fodspor. Beregningen kræ-

ver en del indtastninger og viden om bl.a. husstandens indkomst. Det kan være, at det er for om-

fattende at gennemføre indtastningerne, men i så fald kan det være en idé at tale om, hvorfor

det giver mening at få informationer om det, der spørges til. Alternativt kan I tale om, hvad ele-

verne kan undersøge for at kunne sige noget om det økologiske fodspor, eller man kan indtaste

oplysningerne for en fiktiv dansk familie.

På www.ecologicalfootprint.com er der en mindre omfattende beregning, som man evt. kan stu-

dere i fællesskab. De to eksempler på beregninger er naturligvis ikke særligt præcise, og generelt

kritiseres ”det økologiske fodspor” da også for at være en upræcis metode. Men det væsentlige er

i virkeligheden at gøre opmærksom på, at vi skal tænke over vores forbrug, og hvordan vi kan

sørge for at belaste miljøet mindre. Man kan læse mere om ”det økologiske fodspor” og begrebet

”økologiske råderum” og om de globale forskelle på bæredygtig udvikling på www.bu.dk. 

Bæredygtig udvikling er et vanskeligt og ikke entydigt begreb, der ofte bliver anvendt i mange

forskelligartede sammenhænge. I Brundtland-rapporten ”Vor fælles fremtid” (1987) defineres

bæredygtig udvikling således: 

”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige 

generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.” 

Perspektivet for bæredygtig udvikling er altså, at vi efterlader vores natur og miljø på en sådan

måde, at de kommende generationer har mindst lige så gode livsmuligheder som os.

Det er ofte lettere at fortælle, at noget ikke er bæredygtigt, end det er at fortælle, at noget er 

bæredygtigt.  Bæredygtighed er et mål, man hele tiden kan stræbe efter. Man kan sige, at en

given udvikling er mere eller mindre bæredygtig.

Bæredygtighed har en lang tidshorisont. Handlinger, der er økonomisk fordelagtige på kort sigt,

er ofte ikke til gavn for natur og miljø. Hvis en handling er økonomisk fordelagtig på længere sigt,

er den ofte bæredygtig både over for mennesker og miljø. 

”In our every deliberation we must consider our impact of our decisions on the next seven generations” 

(The Great Law of the Iroquois).
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Mange af vores forbrugsprodukter bliver produceret i lande langt væk fra Danmark. Vores forbrug

har derfor betydning for mennesker i andre verdensdele. Skaber produktionen fx affald? Bruges

der giftige kemikalier? Får mennesker en rimelig løn, så de kan skabe en bæredygtig udvikling for

deres eget område? Osv.

Lidt forenklet handler bæredygtighed om de spor, en vare sætter

◗ i naturen og miljøet hos os og andre steder i verden (fx affald, forurening, skovfældning m.m.)

◗ nu og i fremtiden (fx betydningen af vores CO2-udledning for klimaet mange år frem i tiden)

◗ hos de mennesker andre steder i verden, der producerer vores forbrugsvarer (fx mulighed for

uddannelse - børnearbejde - og en rimelig betaling)

Man kan konkretisere begrebet ”bæredygtig udvikling” over for eleverne ved at forklare, at en ud-

vikling eller en vare er mere bæredygtig, hvis det økologiske fodspor eller den økologiske rygsæk

for varen er mindre. 

På den baggrund kan eleverne undersøge forskellige varer og tiltag – om de er mere eller mindre

bæredygtige. Ofte kan det være en god ide at sammenligne forskellige produkter af samme type. 

Energi kan være mere eller mindre bæredygtig afhængig af den givne energikilde. Vedvarende

energi afsætter det mindste økologiske fodspor eller den mindste økologiske rygsæk. Udnyttelse

af fx fiskebestande og skove er mest bæredygtig, når det er muligt at fiske den samme mængde

fisk år efter år, eller at skove den samme mængde træ år efter år.

Når eleverne undersøger, hvor bæredygtig en given udvikling eller en given vare er, så lad dem an-

vende det økologiske fodspor eller den økologiske rygsæk som billede. Fx afsætter vindenergi et

langt mindre økologisk fodspor/rygsæk end energi fra et kulkraftværk på grund af manglende

CO2-udledning, og fordi vind er en vedvarende energikilde.
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Gør din kommune bæredygtig
Side 26 - 27 

Vigtige begreber og forståelser
◗ Bæredygtig energi, vugge til vugge-princippet, teknisk cyklus, biologisk cyklus

Eksempler på læringsmål
Eleverne skal fx kunne

◗ forklare, hvordan Samsøs økologiske rygsæk er blevet mindre

◗ forklare ”vugge til vugge” princippet

◗ komme med forslag til, hvordan kommunens økologiske rygsæk kan blive mindre

◗ komme med forslag til, hvordan en families økologiske rygsæk kan blive mindre

Arbejdet med opslaget
Samsø er et konkret eksempel på, hvordan et lokalsamfund har taget skridt i en bæredygtig ret-

ning. Mange andre kommuner har taget tilsvarende initiativer. Det er derfor oplagt, at eleverne

anvender deres viden om natur, miljø og bæredygtighed, herunder den økologiske rygsæk, til at

undersøge og foreslå bæredygtighedsinitiativer i deres kommune.

”Vugge til vugge-princippet” er et andet eksempel på, hvordan man kan være med til at gøre

vores økologiske rygsække mindre. 

På opslaget nævnes det, at selv større virksomheder er interesserede i at ændre deres produktion

i en mere bæredygtig retning. 

Man kan eventuelt lade eleverne søge efter firmaer, der bl.a. profilerer sig ved at påstå, at de 

skåner miljøet. Lad dem diskutere, om de har ideer til, hvordan firmaerne kunne gøre endnu

mere. Lad dem også diskutere årsagerne til, at firmaerne vælger at lægge vægt på en miljøvenlig

profil, og om de vil vælge produkter fra disse firmer pga. af en miljøvenlig profil. Det kan være, 

at eleverne selv finder frem til, at det kan være en måde at brande sig på. 

På www.vuggetilvugge.dk kan der hentes mere information om, hvad der ligger i princippet.

Siden linker også til film om princippet bl.a. med konkrete eksempler på firmaer, der indtænker

princippet i deres produktion. Se også www.emu.dk/gsk/miljoe/uvforloeb/Vugge-til-

vugge/vugge_til_vugge.html
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De to tegninger viser, at ideen er hentet fra naturen, og at de råvarer, vi anvender i produktionen,

kan genbruges igen og igen. På den måde vil vi skabe mindre affald, og vi mister ikke kostbare 

råstoffer.

Afslut arbejdet med at lade eleverne undersøge og anbefale, hvordan en familie kan leve mere

bæredygtigt – hvordan den økologiske rygsæk kan blive mindre. Måske vil eleverne få øje på

mange af hverdagens bæredygtighedsdilemmaer, fx at vi smider brugbare mobiltelefoner ud,

bare fordi de ikke længere er smarte. 
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HVERDAGENS KEMI
Vi udsætter os dagligt for et væld af kemikalier, fx i plejeprodukter, rengøringsmidler, medicin 

og mad. Kemi opfattes ofte enten blot som et videnskabsfag og et fagområde i folkeskolen, 

eller associeres udelukkende med farlige kemikalier. Men kemiske produkter er på godt og ondt

en væsentlig del af alles hverdag og derfor relevante for alle. Det er derfor vigtigt, at eleverne for-

står, at kemien i deres hverdag ikke kun er skræmmende, men også giver gode og uundværlige

muligheder i et moderne samfund.

Alt er giftigt i forkerte mængder - på forkerte steder – det gælder også naturlige stoffer som fx

køkkensalt og vand! Vores forbrug af kemi stiller krav til viden, forståelse, vurdering og hånd-

tering af kemien både i industrien og i vores egen hverdag. Både som enkeltindivider og som sam-

fund udsættes vi hele tiden for dilemmaer, hvor fordele, ulemper og interesser skal overvejes.

Fra en teenagers perspektiv kan dette handle om det mere personlige, som fx ”skønhed” kontra

risiko ved at benytte et produkt. Eleverne undersøger de positive og negative sider ved vores for-

brug af kemi, men også hvordan vi kan vurdere og håndtere forskellige produkter, der indeholder

kemi, både personligt og samfundsmæssigt.

Det er målet, at eleverne bliver nysgerrige omkring deres forbrugsvarer og stiller spørgsmål til

egne forbrugsvaner, så de bliver i stand til at argumentere for valg og fravalg og dermed kan tage

stilling med hensyntagen til sikkerhed, sundhed og miljø. 

Eksempler på trinmål og slutmål (Fælles Mål 2009) 

I temaet Hverdagens kemi er det oplagt at tage udgangspunkt i fagene fysik/kemi og biologi. 

Geografi og samfundsfag kan hjælpe eleverne med at sætte ord på det globale perspektiv, når det

vedrører miljømæssige konsekvenser og løsninger af samfundenes forbrugsmønstre. Hjemkund-

skab kan bidrage med at belyse problemstillinger omkring sundhed og fødevaresikkerhed.

Husk mål for Arbejdsmåder og tankegange i alle naturfag.

Fysik/kemi, slutmål
◗ kende til vigtige stoffer og materialer og deres egenskaber

◗ forklare, hvordan indgreb i naturens stofkredsløb kan påvirke miljøet

◗ kende til forskning, der har udvidet vores erkendelse.

HVERDAGENS KEMI 48



Biologi trinmål efter 9. klasse
◗ forklare den biologiske baggrund for sundhedsproblemer knyttet til livsstil og levevilkår 

◗ vurdere aktuelle løsnings- og handlingsforslag vedrørende miljø- og sundhedsproblemer samt

analysere tilhørende interessemodsætninger

Geografi efter 9. klasse
◗ forholde sig til de miljømæssige konsekvenser af samfundets forbrugsmønstre og udnyttelse

af naturgrundlag

◗ forholde sig til globalisering og konsekvenser heraf

Hjemkundskab, slutmål
◗ tage stilling til madens betydning for sundhed

◗ vurdere en vare ud fra en varedeklaration og kunne gøre rede for udvalgte mærkningsordninger

◗ tage stilling til egne behov og ønsker og til indflydelsen af faktorer, der styrer vores forbrug 

◗ anvende principper for bæredygtig husholdning i forbindelse med indkøb, madlavning, opvask,

rengøring og vask samt affaldshåndtering 

◗ forholde sig til sammenhænge mellem miljø og sundhed 

◗ tage kritisk stilling som forbruger og til vilkår for at leve bæredygtigt med både sundhed og

livskvalitet

Samfundsfag, trinmål efter 9. klasse
◗ give eksempler på internationale organisationer og aftaler, som Danmark deltager i

◗ redegøre for hovedprincipper i bæredygtig udvikling

◗ forklare betydningen af forbruger- og producentadfærd for belastningen af miljø og natur-

grundlag

◗ redegøre for centrale problemstillinger knyttet til sammenhænge mellem økonomisk vækst 

og miljø
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Kemi - ikke kun for kemikere
Side 28 - 29

Centrale begreber og forståelser
◗ Atomer, molekyler, kemisk industri, resistens, globalt problem, ophobning, fødekæde, nedsiv-

ning, tilsætningsstoffer, sprøjtemidler, drivhuseffekt.

Eksempler på læringsmål
Eleverne skal fx kunne

◗ give eksempler på, hvordan de kommer i forbindelse med kemi i hverdagen

◗ give eksempler på gode og dårlige egenskaber ved forskellige kemiske produkter

◗ argumentere for principper for, hvilke kemikalier vi bør omgive os med til hverdag

Arbejdet med opslaget
For at få eleverne med på den tankegang, at de færdes i en kemisk virkelighed, nævnes følgende

eksempler i elevteksten medicin, make-up, sæbe, mad, solcreme, maling, rengøringsmidler, tøj,

gulvtæpper og elektronik, som fx fjernsyn og mobiltelefoner. Formålet er ikke at komme med en

”løftet pegefinger” om brug af produkterne, selvom der i forbindelse med alle produkter kan

nævnes alternativer og dilemmaer ved brug. 

Formålet er at give eleverne indsigt i den kemi, de er omgivet af. Det vil være relevant at tale om

de forskellige eksempler. Og mange andre kan nævnes. 

Lyt til eleverne og find ud af, hvor meget forhåndsviden de har inden det videre arbejde med 

kapitlet. Hvis eleverne ikke har nogen bud, er her lidt stikord og ideer, som kan spore dem ind på

opgaven.

Aktivitetsark 1 kan benyttes som en opsamling på den fælles snak og til at notere elevernes bud.

Medicin.Er kemiske budbringere i kroppen eller kan skabe nye nødvendige kemiske forbindelser.

Stort set al medicin er produceret i den kemiske industri. Lad dem nævne noget, de selv har ind-

taget, så de kan erkende, at det også vedrører dem og ikke kun ældre eller syge mennesker. Flere

medicinske produkter er oprindelig inspireret af naturen, men siden har man opdaget den kemi-

ske struktur, og stoffet er blevet udviklet i laboratorier. Fx er insulin, som bruges af sukkersyge-

patienter i dag produceret af den kemiske industri, men har sin oprindelse fra insulin i bugspyt-

kirtlen. Med kemiens hjælp er det blevet muligt at producere stoffet. Nogle elever kan efterføl-

gende undersøge insulins historie nærmere. 

Aktivitetsark 2 er en case om acetylsalicylsyre - det mest benyttede lægemiddel i verden. 
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Make-up. Jo mere interessen for udseende stiger i teenageårene, jo større er risikoen for, at de
unge udsættes for kemiske stoffer. Lad dem nævne noget, de kender. Make-up indeholder en

lang række kemiske stoffer og er ikke noget nyt fænomen. Arkæologer har fundet spor af make-

up i 3000-4000 år gamle fund, og som i øvrigt blev fremstillet ved hjælp af avancerede kemiske

processer. Farvestoffer kan eleverne sikkert godt selv komme i tanke om. Få dem sporet ind på,

at det også er kemiske stoffer, der skaber den konsistens deres make-up har. Og at der er tilsat

konserveringsmidler for at sikre holdbarheden, eller emulgatorer for at binde vand og olie. 

Sæbe. Sæbe er generelt en kemisk reaktion mellem fedt og base. Man har kendt sæbelignende
stoffer også før vor tidsregning. De første sæber var reaktioner mellem dyrefedt og aske. Idag er

der tale om mere kontrollerede reaktioner mellem fedtsyrer og alkaliske salte. I mange

fysik/kemi materialer findes der opskrifter på sæber.

De første faste håndsæber var meget kostbare. Flydende håndsæber indeholder ofte langt flere

kemiske stoffer end de faste. Mon nogle af eleverne nogensinde har læst ingredienslisten på en

flydende sæbe? Den er lang (og i øvrigt skrevet med så små typer, at det kan være svært at læse).

Sæbe bruges også til at vaske snavsede tallerkner og tøj. Vaskepulver vasker i øvrigt renere i dag

og ved lavere temperaturer end tidligere. Vaskepulver indeholder en lang række kemiske stoffer -

fx enzymer, fosfater, tensider, optisk hvidt, zeolitter mm. Udover at sæbe er ren kemi, så er

sæben også ofte tilsat mange stoffer. Har eleverne et bud på, hvorfor der fx er farvestoffer og

parfumer i mange sæber? 

Mad. Her tænkes naturligvis på tilsætningsstoffer, som der arbejdes videre med i det følgende
opslag. Lad gerne eleverne selv komme med eksempler, men spørg også hvad mad består af? Ved

eleverne, at vi får vores energi fra proteiner, fedt og kulhydrater? Og at disse energigivende stof-

fer har en kendt kemisk opbygning? Ved de, at kemi udnyttes i madlavning? At citronsaft sænker

pH og kan friske rødkålen op? At vanilje (vanilin) er et flygtigt stof, der derfor ikke bør koge? 

At æg kan fungere som emulgator? At salt og sukker konserverer? At creme fraiche er fløde tilsat

mælkesyrebakterier? At mælk bliver surt ved høj pH? At stegt kød får en anden lugt, når det ste-

ges, fordi der dannes duftstoffer (aldehyder) osv.? Madkemi er et godt eksempel på, at kemi ikke

kun vedrører laboratorier. 

Solcreme. Huden producerer D-vitamin til os gennem en kemisk proces, der virker ved solens
hjælp. D-vitamin er vigtigt, fordi det hjælper kroppen med den kemiske proces, der skal til for at

optage kalk. Overdreven soldyrkelse er farligt, og her er solcreme, som vi kender det, en relativ ny

hjælp. Ud over kemien, som også findes i andre cremer, indeholder solcreme stoffer, der skal be-

skytte os. Dette kan ske ved hjælp af to metoder. Et fysisk filter, der lægger en hinde på huden og

forhindrer solens lys i at trænge igennem. Og et kemisk filter, der trænger ned i huden og omdan-

ner solens skadelige UV-stråler til varme. Listen over disse stoffer er mangfoldig.  
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Maling. Indeholder altid kemiske stoffer - farvestoffer, konserveringsmidler bindemidler, fyld-
stoffer og desuden ofte opløsningsmidler mv., som kan lugtes, når malingen tørrer. Maling har

været kendt siden hulemalerierne, men den egentlige industri opstod i sidste halvdel af 1800-tal-

let. Plastmaling, som har været kendt siden 2. verdenskrig, indeholder bindemidler i form af fx

acryl eller polyvinylacetat, der som findelte korn kan fortyndes i vand. De fleste dele i plastmaling

stammer fra olieindustrien (fra råolie). Uden kemi havde vi ikke den maling, vi kender i dag. 

MAL-koder og VOC-koder fremgår af varedeklarationen, så vi ved, hvad vi har med at gøre. Se evt.

bogen ”Kemien i din hverdag” http://kemienidinhverdag.dk/sites/default/files/

Kemien%20i%20hverdagen%20Laerer%20Lav_1.pdf. 

Rengøringsmidler som fx wc-rens, rude-rens, skurepulver, pletfjerner, afkalkningsmiddel, univer-
salrens m.m. Hvor meget ved eleverne om pH-skalaen? Hvis deres viden er begrænset, kan der

udleveres en rulle pH-papir og lade dem gå på jagt efter pH-værdier i rengøringsmidlerne. Hvad

kan de konkludere? OBS! Husk at eleverne ikke må blande rengøringsmidlerne sammen, da det

kan udvikle sundhedsskadelige gasser.

Viden, som fx at syre neutraliserer kalk, og base fjerner fedt, er nødvendig for at forstå det kemi-

ske indhold i mange rengøringsartikler. De kemiske stoffer letter arbejdet med rengøringen.

Rude-rens, som bruges til at pudse vinduer med, indeholder fx tensider og basen ammoniak, som

gør det muligt at opløse snavs og fedt, samt alkohol (ethanol), der skaber en hurtig fordampning,

så der ikke kommer striber på ruden.  

Tøj. Tekstiler til tøj er fremstillet af mange materialer lige fra naturfibre til kunstfibre. Før den
kemiske industri kom til, ejede kvinder ikke nylonstrømper. Fleece, nylon, acryl, polyester, polya-

cryl mm er alle syntetiske stoffer og dermed en del af kemiens opfindelser. Colortryk på tøjet er

ren kemi, og består ofte af blødgørere og imprægneringsmidler. Når det gælder naturfibre, kender

eleverne sikkert silke, bomuld og uld, men produktion af tekstiler ud fra disse naturfibre kommer

også i kontakt med den kemiske industri, fx når stofferne farves (mange metalforbindelser er

element i pigmenterne) eller behandles med kemiske stoffer, der forhindrer, at stoffet krøller og

krymper. Sportstøj kan også være behandlet med bakteriedræbende (antibakterielle) kemiske

stoffer med det formål at dræbe bakterier og forhindre dårlig lugt. Hvad har de selv på? Lad dem

diskutere kemien. 

Gulvtæpper er en af de mest populære gulvbelægninger i hjemmet og er ofte fremstillet af synte-

tiske stoffer eller en blanding af natur- og kunstfibre. Kemien gør, at vi kan få præcis den farve, vi

ønsker, og kemien er årsag til, at tæpperne er slidstærke, og at der er skumunderlag, så tæpperne

er dejlige at gå på. Desuden kan de være behandlet med stoffer, der gør dem nemmere at gøre

rene. 
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Elektronik som fjernsyn og mobiltelefoner ville ikke findes, hvis vi ikke havde kemi. Metallerne

er forskellige legeringer. Kabinetter af plast er et resultat af råolie, og flammehæmmere er kemi-

kalier, der er tilsat for at forhindre, at der opstår brand, når materialet ophedes. 

I elevteksten optræder en case om PCB (PolyChloredeBifenyler). Formålet er at demonstrere et

konkret dilemma (PCB er genialt, men...). Casen skal samtidig fungere som eksempel på, at ud-

gangspunktet for de kemiske stoffers opfindelse/oprindelse ikke har været at ødelægge natur og

miljø, men at være en hjælp i hverdagen. Fra industriens perspektiv handler det naturligvis om at

skabe en god forretning efter års arbejde og investeringer. 

Casen viser også, at kontrol med stofferne er væsentlig, både nu og i fremtiden. Selvom stoffet er

forbudt i dag, er det stadig et problem. Fx afbrændes affald med PCB, der er produceret dengang,

det var lovligt. 

Casen er også et eksempel på resultatet af globaliseringen. De kemiske stoffer respekterer ikke

landegrænser. Vi ved, at havet i dag er forurenet med PCB især omkring polerne. I 1998 fandt nor-

ske biologer syv isbjørne i Østgrønland, hvis kønsorganer var så misdannede, at man ligefrem talte

om hermafroditter. Isbjørnene, som er i toppen af fødekæden, indeholdt PCB og andre miljøgifte.

PCB nedbrydes ikke, men ophobes. Det er en global udfordring at afhjælpe den slags problemer. 

Efter en grundig gennemgang af eksemplet er eleverne forhåbentlig rustet til at arbejde selv-

stændigt med boksen ”Undersøg”. Når der er nævnt stoffer som DDT, PVC, DDE, TBT, Asbest,

Amalgam, CFC-gas osv., skyldes det, at stofferne har fællestræk med PCB. Det er menneskeskabt

kemi, der har geniale egenskaber. Stofferne blev forbudt, fordi man efter mange års brug opda-

gede de negative konsekvenser. Der er fundet substitutter. Lad eleverne finde forklaringer og

fremlægge for hinanden. 

Nu skal eleverne selvfølgelig ikke få den oplevelse, at alle kemiske stoffer er farlige, og at de for-

årsager skader og forbydes senere. Det er blot fællestrækket ved de valgte eksempler. Ofte vil der

i stedet være tale om en proces, hvor de kemiske stoffer forbedres. Historien om acetylsalicylsyre

(aktivitetsark 2) kan bruges som eksempel på dette. 

Boksen ”Tag stilling” er umiddelbart en vanskelig udfordring. Eleverne har gennem arbejdet ople-

vet, at de er storforbrugere af kemi. En repræsentativ undersøgelse, gennemført i 2010 på det

danske marked af FDB-analyse med 1106 forældres svar, viser, at børn i høj grad er forbrugere af

kemi (http://fdb.dk/analyse/for%C3%A6ldre-har-ikke-altid-styr-p%C3%A5-kemien), og at det

ofte er dem, der bestemmer, hvad der lægges i indkøbskurven. 

Tal med eleverne om, at der er fordele og ulemper ved enhver løsning, også når det gælder kemi-

ske stoffer og dermed de produkter, de benytter. Tal med dem om, at den kemi, vi taler om her, er

menneskeskabt, og at det derfor er mennesket, der beslutter, i hvilken retning vi skal gå. Kemien

i deres hverdag vil ikke til enhver tid være skræmmende, men skaber gode muligheder.  
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Aktivitetsark 1

Du lever i en kemisk verden
Oplæg til refleksion efter fælles snak om hverdagens kemi.

Aktivitetsark 2

Udvikling af et lægemiddel. Historien om acetylsalicylsyre
Her er tale om en case. De dygtige elever kan gå mere i dybden med kemien. Det er ikke nødven-

digt med en komplet forståelse af illustrationerne af den kemiske opbygning og reaktion for at

fange budskabet - at kemiske stoffer udvikles ud fra erfaringer og gennem forskning og praksis.

Aktivitetsark 3

Fremstilling af æblesaft
Her skal eleverne dels følge en vejledning, dels tænke selv. Pektinase kan bl.a. købes via Slagteri-

skolen i Roskilde:

www.ucr.dk/_Skolen/Content/Scopes/Akademiuddannelser/For_skoler_og_gymnasier_EA/-

Enzymer/Praesentation_af_enzymerne. 
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En guide i din kemiske hverdag
Side 30 - 31

Faresymboler – fælles i hele verden
Side 32 - 33

Centrale begreber og forståelse
◗ Optagelse i kroppen, hudkontakt, indånding, ophobning, grænseværdier, tilsætningsstoffer,

miljøbelastning, grænseværdier, cocktaileffekt, parabener, hormonsystem, hormonforstyr-

rende, faresymboler, R-sætninger, S-sætninger, varedeklaration, tilsætningsstoffer, ingredi-

ensliste, konservering, miljømærker.

Eksempler på læringsmål
Eleverne skal fx kunne

◗ Fortælle om de kemiske stoffers vej ind i vores krop

◗ Kende funktionen af hormonsystemet, og hvordan det kan forstyrres

◗ Fortælle om betydningen af begreber som grænseværdi og cocktaileffekt. Aflæse og handle ud

fra faresymboler og elementer fra varedeklarationer samt argumentere for visse miljømærker.

Kunne give råd videre.

Arbejdet med opslaget
Brug tid på illustrationen, der viser, hvordan vi udsættes for og kan optage kemiske stoffer. 

Her vil det være oplagt at gennemgå opbygningen af:

◗ Menneskets hud, så eleverne forstår, hvordan kemiske stoffer kan trænge igennem hud-

barrieren. Over halvdelen af de stoffer, vores hud udsættes for, optages i kroppen. 

◗ Fordøjelsen, så eleverne bliver opmærksomme på, hvordan kemiske stoffer kan trænge ind i

blodet via tyndtarmen. 

◗ Luftvejene, så eleverne forstår, hvordan kemiske stoffer kan spores i lungerne.

Det er frem for alt de skadelige kemiske stoffer, der ophobes i vores krop, som udgør en 

sundhedsrisiko. 
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Det er ikke muligt at forbyde alle kemiske stoffer. De fleste kemiske stoffer er harmløse og nyt-

tige, hvis man omgås stofferne fornuftigt og er bevidst om, hvilke stoffer vi omgiver os med i

hverdagen, hvilke stoffer, vi bør undgå, og i hvilke mængder. Sørg derfor for en grundig samtale

efter arbejdet med hvert af områderne grænseværdi, cocktaileffekt, faresymboler, varedeklara-

tioner og miljømærker. De er hver især tænkt både som oplæg til aktiviteter og som en guide for

eleverne som forbrugere. 

For at forstå, hvilken skade kemiske stoffer kan forårsage, er hormonsystemet nævnt. Både fordi

hormonforstyrrende stoffer er et aktuelt emne, og fordi de indgår i mange af de produkter, teenagere

omgiver sig med. Det vil være relevant at komme ind på andre områder også - fx cancer og allergi. 

Anvend evt. http://taenk.dk/tema/undgaa-hormonkemi/17-hormonforstyrrende-stoffer eller

andre aktuelle og relevante hjemmesider.

Der er nævnt to nutidige eksempler på produkter, som eleverne sandsynligvis kender - Faxe Kondi

og lakridskonfekt. Spørg eleverne om de kan finde en fællesnævner. Ledetråde: Tilsætningsstof-

fer, forbud og forbrugernes magt. I begge eksempler ønsker producenten at reducere tilsætnings-

stofferne. Men hvad gør forbrugerne? Hvilket dilemma står producenten i? Kan eleverne

argumentere for, at forbrugerne har magt? Og hvordan de selv kan være med til at udøve den? 

De to eksempler er valgt, fordi de viser en anden side end den, man normalt støder på. Ofte får

producenten skylden for tilsætning af kemiske stoffer, fordi det gavner virksomheden profit-

mæssigt. 

Aktivitetsark 4

Hormonerne styrer
Her er tale om et faktaark med oplysninger om hormonsystemet. Det indeholder både læsestof

og oplæg til fordybelse. 

Aktivitetsark 5

Vigtige råd til teenagere
Ud fra studier og undersøgelser skal eleverne producere en folder med gode råd til teenagere.

Deres resultat kan benyttes som evaluering. 
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Kontrol med pesticiderne?
Side 34

Centrale begreber
◗ Fødevarestyrelsen, sprøjtemidler, pesticider, konventionelt landbrug, økologisk landbrug, 

bekæmpelsesmidler, monokulturer, grænseværdi, nedsivning, grundvand, drikkevand.

Eksempel på læringsmål
Eleverne skal fx kunne

◗ fortælle om fordele og ulemper ved brugen af pesticider i landbruget, herunder interesse-

modsætninger i brug og ikke-brug af pesticider

◗ fortælle om, hvordan vi som forbrugere kan rammes af pestcider

◗ fortælle om, hvordan vi som forbrugere kan undgå pesticider

Arbejdet med opslaget
Dette opslag tager udgangspunkt i en teenagers forbrug. Denne gang ud fra en udvalgt fødevare-

gruppe, nemlig frugt og grønt. Spørg evt. indledningsvis, hvor meget frugt og grønt eleverne hver

især indtager, og om de ved, hvorfor man bør spise 600 gram dagligt, sådan som de officielle an-

befalinger foreskriver. Ofte svarer de ”fordi det er sundt” og kan ikke begrunde yderligere. 

Indledningsvis kan det være en god ide at inddrage vigtigheden af vitaminer, mineraler og kost-

fibre. Som billedteksten i elevopslaget fortæller, så må historien om pesticider ikke føre til, 

at eleverne får den opfattelse, at de bare kan fravælge frugt og grønt.

Pesticider er valgt, fordi det er et eksempel på kemiske stoffer, som vi i høj grad omgås. Desuden

er det en ny og relativ god historie at fortælle om dansk frugt og grønt. Det er et resultat af en

indsats, og et godt eksempel på, at det nytter at gøre noget. Selvom pesitcidrester slet ikke bør

findes på madbordet, så er det dog et skridt i den rigtige retning. Det er et eksempel på, at vi har

fået identificeret et problem, hvor der er fremsat visioner, og tiltag er sat i gang. 

Pesticider er også medtaget, fordi nedsivning af forurenende kemiske stoffer er et relevant fag-

ligt område, som er nævnt, men ikke eksemplificeret tidligere i elevteksten. Mange elever tror i

øvrigt fejlagtigt, at vores drikkevand kommer fra spildevandsanlæg, hvor det er blevet grundigt

renset! Vær sikker på, at dine elever har forstået vandets kredsløb med den menneskelige ind-

blanding korrekt (altså fra oppumpning af grundvand - til drikkevand - til spildevand - til havet

osv.). I mange fysik/kemi-bøger findes ideer til at formidle forståelse af vandrensning. Disse kan

evt. inddrages her.
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Aktivitetsark 6

Påvisning af ioner i vandprøver
Et kerneområde i kemi er at kunne påvise forskellige ioner fx Cl-, NO3- og PO4

3- i en opløsning. 
Det vil være oplagt at igangsætte en sådan aktivitet her, så eleverne forstår hvordan man kan gå

på jagt efter ”usynlige” stoffer i de vandige prøver. Der kan selvfølgelig udføres flere forskellige

forsøg og metoder - fx kan nitrat påvises med sticks, der ikke bare påviser, men også afslører

mere kvantitativt. 

Aktivitetsark 7

Økologisk, konventionelt, pesticider
Lad eleverne diskutere de to diagrammer og fortælle, hvad de kan aflæse. Måske skal de have

hjælp til at forstå 2. aksen, som jo angiver procent. Måske skal de bruge et kort for at vide, hvilke

lande der tales om, når der står hhv. indenfor og udenfor EU. 

Opgaven omkring undersøgelse af, hvilke fordele og ulemper der er forbundet med henholdsvis

økologisk og konventionelt landbrug skal tjene til, at eleverne får øje på dilemmaer og interesse-

modsætninger, der er knyttet til landbrugsproduktionen. Kan de komme med bud på, hvordan

det ideelt set burde være, og forklare, hvorfor det ikke er sådan? Skriv fx disse stikord på tavlen,

hvis de går i stå i deres søgning: profit, konkurrence, synspunkter, vaner, globalt osv.

Aktivitetsark 8 

Vær bevidst
Figuren findes også i elevbogen side 34.

Teenagere er storforbrugere af kemiske stoffer. De vil gerne være selvstændige. Lad dem være

det, men hjælp dem med at forstå hvordan. Gennemgå spørgsmålstegnsfiguren, så de forstår at

bruge den. Gennemgå den med et par dagligdags eksempler, så de forstår figurens brugbarhed.

Bed dem om, til næste undervisningsgang, at forberede en gennemgang af et par eksempler ud

fra deres forbrug af kemiske stoffer i dagligdagen. 

De kan også finde aktivitetsark 1 frem igen og denne gang tilføje endnu en kolonne, der beskriver

dilemmaer, problematikker og håndtering.

HVERDAGENS KEMI 58



Fordele og ulemper ved forskellige energikilder

Der er fordele og ulemper ved alle energikilder. Få et bedre overblik over de forskellige typer 

ved at udfylde skemaet nedenfor.

ENERGI 59

Aktivitetsark 1

Energikilde Fordele Ulemper

Fossile brændstoffer

Atomkraft

Vindmøller

Vandkraft

Solenergi

Jordvarme

Geotermisk energi

Biobrændsel

Fusion
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Isoleringsforsøg

Undersøg, hvilke materialer der isolerer bedst.

Materialer: 
Fem fryseklodser, et håndklæde eller viskestykke, et elektronisk termometer, fem forskellige 

isoleringsmaterialer, fx alu-folie, uldfilt, pap, plastik, flamingo, glas, glasuld.

Sådan gør I
Sørg for, at alle fem fryseklodser er gennemfrosne.

Læg dem ved siden af hinanden på et håndklæde. Læg forskellige isoleringsmaterialer på de fem

klodser. Mærk efter med en hånd, hvilke materialer der isolerer bedst. Tjek efter med termometeret.

Hvilke materialer isolerer bedst? Diskutér om jeres resultater passer med det, I ellers ved om 

byggeri af energivenlige huse.

Lån også et termokamera i Grønt Flag Grøn Skole.

Aktivitetsark 2
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Skab en iskerne

Skab en iskerne og lad en anden gruppe analysere, hvad den består af.

Materialer
Jumboreagensglas, adgang til fryser med plads til, at reagensglasset kan stå op, skærebræt, 

viskestykke, kniv, forskellige ufarlige væsker, fx saltvand, sukkervand, saftevand, husholdnings-

eddike og postevand.

Sådan gør I
Byg en iskerne op i reagensglasset ved først at hælde én væske i glasset. Der skal være omkring 

3 cm væske. Sæt det fryseren. Når væsken er frosset helt til, fylder I en ny væske oveni og fryser

igen. Fortsæt på samme måde, indtil I har opbygget en hel iskerne. Sørg for at notere, hvordan I har

bygget iskernen op, så I kan kontrollere, om den gruppe, der skal analysere jeres iskerne, har ret.

Når glasset er helt fyldt og frosset til, bytter I iskerne med en anden gruppe i klassen.

Undersøg en iskerne
Iskernen tages ud af reagensglasset ved at holde glasset under varmt vand et øjeblik. 

Læg den på et fornuftigt underlag, fx et skærebræt.

Find ud af, hvordan iskernen er bygget op. Hvilke undersøgelser vil I gennemføre?

Notér indholdet i iskernen i skemaet nedenfor sammen med en kort beskrivelse af undersøgel-

sesmetoden.

Lag nr. Indhold Undersøgelsesmetode

1

2

3

4

5

6

Aktivitetsark 1
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Byg en model af drivhuseffekten

Materialer
To ens skåle, to elektroniske termometre, to ens lamper, CO2 på gasform

Sådan gør I
Læg et termometer i hver skål og sæt lamperne hen over skålene. Tænd ikke lamperne endnu!

Det er vigtigt, at lamperne er sat lige højt over skålene. Ellers kan resultaterne fra de to skåle ikke

sammenlignes. 

Pres nu CO2-gas ned i bunden af den ene skål. CO2 er tungere end atmosfærisk luft, så det bliver

liggende nede i skålen, med mindre nogen puster ned i det.

Aflæs begyndelsestemperaturen i de to skåle og tænd de to lamper på samme tid.

Aflæs temperaturen i begge skåle hvert minut i ti minutter og notér jeres temperaturmålinger 

i skemaet.

Tidspunkt Skål A Skål B

Begyndelsestemperatur

1 min.

2 min.

3 min.

4 min.

5 min.

6 min.

7 min.

8 min.

9 min.

10 min.

Forklar observationerne ved hjælp af jeres viden om drivhuseffekten:

Aktivitetsark 2
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Undersøg udviklingen i luftforureningen i Danmark 
og sammenlign med andre lande.

På www.statistikbanken.dk kan man sammensætte sine egne statistikker ud fra alle de tal, 
som Danmarks Statistik har samlet ind om danskerne.

1) Eksempel A på, hvordan I kan finde oplysninger om luftforurening
Gå på www.statistikbanken.dk
Skriv Luftforurening i søgefeltet i øverste højre hjørne.
Vælg Byernes luftforurening efter område og stoftype.
Vælg det område, den stoftype og de år, du er interesseret i.
Klik på vis tabel for at få de præcise tal frem.
Klik på den lille blå pil under grafisk præsentation for at få vist et kurvediagram.
Hvad kan I sige om luftforureningen i det valgte område ud fra de tal og de kurver, I nu får frem?

2) Eksempel B på, hvordan I kan finde oplysninger om luftforurening
Gå på www.statistikbanken.dk
Vælg Miljø og energi i menuen til venstre.
Klik på Vis også lukkede (afsluttede) emner allernederst i den menu, der kommer frem.
Vælg Trafik og miljø i den menu, der kommer frem.
Vælg nu Transportens andel af samtlige udledninger efter stoftype (AFSLUTTET). Der er ikke helt nye tal
– efter 2006 - i denne tabel, fordi emnet er ”afsluttet” – dvs. at der ikke bliver tilføjet flere informationer. 

Vælg den stoftype og de år, I er interesseret i – marker eventuelt alle stoffer og alle år.
Klik på vis tabel for at få de præcise tal frem.
Klik på den lille blå pil under grafisk præsentation for at få vist et kurvediagram.
Hvis I ikke får tallene frem, sådan som I ønsker, så kan I altid danne en kurve for hvert forurenende stof,

som I kan sammenligne bagefter.

Hvad kan I sige om luftforureningen med forskellige stoffer ud fra de tal og de kurver, I nu har fået frem?

Hvorfor tror I, at emnet er afsluttet?

3) Sammenligninger
På www.globalis.dk kan I finde oplysninger, hvor Danmark sammenlignes med andre lande.
Gå påwww.globalis.dk
Vælg Statistik.
Vælg fx CO2-udslip pr. indbygger for at sammenligne Danmarks CO2-udslip med udslippet i andre lande.
Når I klikker på søjlen ud for landet, kommer tallene for landets sidste ti års CO2-udslip frem.
I kan også vælge fx Luftforurensning, antall dødsfall (norsk)
Hvad fortæller disse grafer om Danmarks luftforurening sammenlignet med resten af verden? Hvorfor er

det sådan? 

Prøv selv at udarbejde forskellige statistikker.

Præsenter jeres statistikker for resten af klassen.

Aktivitetsark 1
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CO2 fra transport af mad

1. Hvor kommer varerne fra?
Gå i det lokale supermarked og undersøg, hvor de forskellige

varer kommer fra. Tag billeder med mobiltelefonen af forskel-

lige varedeklarationer. Husk: Billederne skal være af så god

kvalitet, at man kan læse teksten.

Tegn oprindelseslandene ind på et fælles verdenskort i klas-

sen, eller sæt varedeklarationerne op, hvis kortet er stort nok.

2.  Beregn
A Transportafstande for hver enkelt vare.

B CO2-udledning i forhold til, hvor langt varen skal transpor-

teres, og hvilket transportmiddel, I mener, der er brugt.

Illustrationen på side 17 i hæftet viser, hvor meget CO2 de 

forskellige transportformer bruger for at transportere 1 ton

gods 1 kilometer.

I kan læse mere om udledningen af CO2 ved transport af varer

på disse hjemmesider:

Klima fra jord til butik www.forbrugerkemi.dk/tema/flere-

temaer/dig-og-klimaet/det-kan-du-gore/klima-fra-jord-til-

butik

Se links under artiklen.

3. Find alternativer
Planlæg et måltid og udregn CO2-udledningen ved at anvende

nogle af de internationale varer i fandt i supermarkedet. 

I kan fx vælge et af de fem måltider i boksen.

Hvor meget CO2 vil måltidet udlede, hvis der bruges nationale

varer i stedet for internationale?

4. Hvordan kan man mindske måltiders
CO2-udslip
Skriv en række gode råd til, hvordan man kan nedbringe udslippet

fra de madvarer, vi køber – og fra andre varer?

Aktivitetsark 2

Måltider:

A) Fiskefars rullet som roulade med
gulerodspesto og dessert af valnød-

delagkage.

B) Sellerilasagne og blåbær smoothie.
C) Broccolisalat med kyllingefrikadeller
og hjemmebagt brød.

D) Bagels med kylling og hvidkål/gule-
rods-salat og 

Total CO2-ud-
Mad (færdiglavet) ledning pr kg

Lam 9,86

Kylling 2,71

Svinekød 3,26

Oksekød 13,47

Rejer 20,17

Sild 2,02

Letmælk 1,16

Piskefløde 8,14

Ost 12,18

Æg 1,65

Sukker 0,90

Æbler, lokale 0,32

Æbler, kirsebær, vindruer,
appelsiner fra Europa 0,58

Soltørrede rosiner 2,11

Friske frugter med fly 10,54

Tropiske frugter på dåse 1,19

Friske gulerødder, lokale 0,25

Kogte lokale kartofler 0,42

Bagte lokale kartofler 2,66

Friske tomater fra sydeuropa 0,49

Sydeuropæiske tomater på dåse 1,28

Lokale tomater fra drivhus 6,05

Syltetøj af lokale frugter 1,24

Lokale sodavand 0,54

Lokal øl 1,10

Vand fra vandhanen 0,00

Vand fra flaske 0,18
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Udviklingen i transportmidler, transportmængde, infrastruktur

I skal med baggrund i mindst tre diagrammer, som I selv designer, fortælle noget relevant om

transportmidler, transportmængde og infrastrukturen i Danmark.

Lav en præsentation af de tre diagrammer og jeres tolkning af diagrammerne.

På www.statistikbanken.dk kan man sammensætte sine egne statistikker ud fra alle de tal, 

som Danmarks Statistik har samlet ind om danskerne.

Eksempel på, hvordan I kan designe et diagram
Find ud af, hvor mange familier i jeres kommune, der har biler – og hvor mange biler de har:

Gå på www.statistikbanken.dk

Vælg transport i menuen til venstre.

Vælg persontransport i den menu, der fremkommer.

Vælg nu køretøjer.

Vælg Familiernes bilrådighed efter område og rådighedsmønster.

Der vises flere valgmuligheder i form af linjer, I kan markere til (så bliver de blå) eller fra. 

Hold ctrl-knappen nede og: 

- under område vælger I jeres egen kommune. Vær opmærksom på, at kommunerne ikke står 

alfabetisk (herunder er region Hovedstaden markeret). 

- under rådighedsmønster vælger I de linjer, der interesserer jer (her er alle markeret).

- under år vælger I de årstal, der interesserer jer (her er alle markeret).

Aktivitetsark 3
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Når I har valgt, klikker I på Vis tabel nede i højre hjørne.

Nu fremkommer en tabel med de ønskede tal: 

Ved at klikke på den lille pil ved grafisk præsentation kan I få vist et kurvediagram. I kan også få

vist andre diagrammer, og I kan ændre i tabellen ved at klikke på den blå pil ved rediger tabel osv.

Aktivitetsark 3
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Luften kan renses, inden den sendes ud…

Svovldioxid kan renses væk
Der er en lille smule svovl i de fleste brændstoffer.

Ved afbrænding opstår der derfor en lille smule

forurening med svovldioxid: S + O2→ SO2 (svovl-

dioxid).

I atmosfæren går svovldioxiden i forbindelse med

vand og ilt og danner svovlsyre (H2SO4). 

De kemiske processer: 

SO2 + H2O → H2SO3 (svovlsyrling)

2H2SO3 + O2→ 2 H2SO4 (svovlsyre)

Svovldioxid kan påvises med et reagens af 10-20

dråber bariumclorid (BaCl2) og lige dele 10% brint-

overilte (H2O2) og fortyndet saltsyre (1M). Når der

dannes et hvidt bundfald, er der påvist SO2.

Brænd en lille smule rent svovl af på en forbrændingsske. I første omgang skal der ikke være 

noget i det første glas. Mål, hvor lang tid det tager, før der dannes hvidt bundfald. Når svovldioxiden

bobler igennem reagenset i glasset, reagerer det med barium og danner bariumsulfat: 

SO4-- + Ba++→ BaSO4, der bliver til det hvide bundfald.

Gennemfør forsøget igen, men denne gang skal det første glas indeholde 10 ml vand med 1 teske-

fuld kalk (CaCO3). Tag tid igen. Når svovldioxiden bobler igennem kalkblandingen, bliver den 

neutraliseret: SO2 + CaCO3→ CaSO4 + CO3--. Det betyder, at en del af det svovldioxid, der er i

røgen, bliver renset væk i det første reagensglas. Og det tager længere tid, før der kommer til-

strækkeligt svovldioxid til at skabe et hvidt bundfald i det andet reagensglas.

Aktivitetsark 4
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Partikelrensning
Mens svovlforurening let kan fjernes, er partikelforureningen

et større problem, og der stilles store krav til partikelrensnin-

gen. Det drejer sig dels om sod (der primært består af kul (C)

fra forbrændingen, og dels om fibre. Fibrene fjernes let med

et bomuldsfilter. Det kan man sammenligne med at sætte en

tot vat i en tragt.

Kvælstofoxider NOx
Al forbrænding ved høje temperaturer danner giftige og sure

forbindelser mellem nitrogen (N) og oxygen (O) – de såkaldte

kvælstofoxider – eller NOxer. 

Man kan påvise dem ved hjælp af et drägerrør, som sættes på

en drägerpumpe eller en sprøjte. 

I industrien arbejdes der med forskellige kemiske metoder til

at fjerne NOx. I biler skal der være en katalysator, der fjerner

NOxerne.

Prøv først at måle NOxer over en bunsenbrænder.

Hvis I kender nogen (måske en lærer på skolen), der har en

gammel bil uden katalysator, kan I måske få lov til at måle,

hvor meget NOx der kommer ud af udstødningen. Sammen-

lign med en nyere bil med katalysator.

Aktivitetsark 4



TRANSPORT 69

Energiindhold i forskellige energikilder

Må kun gennemføres efter instruktion af din lærer.
I skal undersøge en række energikilder, der indeholder kemisk energi. Når energikilden brændes
af, sker der en omsætning af den kemiske energi til varmeenergi. Ved at udnytte denne varme-
energi opvarmes et reagensglas med vand. Dermed er en del af den
kemiske energi, der var i energikilden, blevet til varmeenergi i vandet.
Det kan måles, hvor meget varmeenergi, vandet har optaget. Det gør
man ved at måle vandets temperatur før og efter forsøget.

Opvarm 10 ml vand i et reagensglas over en af nedenstående energikilder.
Vej omhyggeligt energikilden både før og efter. Mål også vandets temperatur før og efter forsøget.
Bliv ved med at opvarme vandet, indtil der er en synlig temperaturforskel (5 til 10 minutter).
Indfør resultaterne i skemaet og brug skemaet til at regne ud, hvor høj udnyttelsesprocent der
har været på jeres opvarmning.
Udfyld hele skemaet – få eventuelt de andre resultater fra andre grupper i klassen.

Hvilke energikilder var mest effektive? Hvorfor? Hvad skete der med den energi, 
der ikke blev til varmeenergi i vandet?

Aktivitetsark 5

Opvarmning
af 10 ml
vand

Før Efter Forbrug
(Δm)

Før Efter Temperatur-
forskel (ΔT)

Beregnet:
Vands energi-
forbrug (λv)
4,2 ⋅ ΔT ⋅ 10
Joule

Energi-
indhold pr.
gram af
energikil-
den  (H)

Beregnet an-
vendt energi-
mængde:
(λc) = H ⋅
Δm

Udnyttelses-
procent:
(λv) : (λc) ⋅
100%

Sprit g g g °C °C °C J
25 kJ =
25.000 J J/g %

Lightergas g g g °C °C °C J
46 kJ =
46.000 J J/g %

Stearin g g g °C °C °C J
36 kJ =
36.000 J J/g %

Petroleum g g g °C °C °C J
20 kJ =
20.000 J J/g %

Olie g g g °C °C °C J
41 kJ =
41.000 J J/g %

Benzin g g g °C °C °C J
43 kJ =
43.000 J J/g %

Kul g g g °C °C °C J
27 kJ =
27.000 J J/g %

Træ g g g °C °C °C J
15 kJ =
15.000 J J/g %

Halm g g g °C °C °C J
14 kJ =
14.000 J J/g %

Vægt af energikilden  Temperatur

Benzin

Brint

Diesel

14-20%

20-25%

25-30%
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Lav dit eget miljømærke

Bæredygtighedsmærker anvendes fx til at fortælle om en vare er økologisk, energibesparende,

tager hensyn til fiskebestande eller regnskov osv. Der findes også mærker til brug for hoteller og

campingpladser, badestrande og havne, frisører og meget mere.

Undersøg bæredygtighedsmærker
Få et overblik over de forskellige mærker på www.forbrug.dk under ”bæredygtige produkter”. 

I skal klikke jer ind under: ”Mærkningsguiden”.

Undersøg hvilke mærker I kan finde i supermarkedet, i bygge-

markedet og hjemme hos jer selv. Brug jeres mobiltelefoner 

til at tage billeder. 

Find ud af, om der er andre butikker (fx frisører, hoteller, havne) 

i jeres by, som sælger varer, der er bæredygtighedsmærkede, 

eller om forretningen selv har et bæredygtighedsmærke.

Find ud af, hvad mærkerne står for.

Interview lederen af supermarkedet og byggemarkedet. Find ud af 

◗ hvilke varer, de sælger, der har bæredygtighedsmærke

◗ om de specielt ønsker at købe varer ind, der er bæredygtighedsmærkede

◗ om de mener, at det betyder noget for kunderne osv.

Interview fx frisører, hoteller, havne m.fl.

Undersøg om kunderne kender mærkerne, og om de specielt går efter varer og butikker med 

bæredygtighedsmærker osv.

Find på jeres eget bæredygtighedsmærke 
Hvad skal mærket handle om – en vare eller en forretningstype? Eller hvad med at designe et bæ-

redygtighedsmærke for et hjem?

Hvordan skal mærket se ud?

Hvilke kriterier skal varen eller forretningen opfylde for at få tildelt mærket?

Hvordan skal mærket markedsføres?

Udform en præsentation af jeres mærke.
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Bæredygtighedsløfte

Mange familier vil gerne gøre en indsats for natur, miljø og mennesker i andre lande – eller sagt

på en anden måde – de vil gerne gøre noget, for at familiens økologiske rygsæk kan blive mindre,

hvis det kan gøres på en god måde. En af måderne går ud på, at en familie underskriver et bære-

dygtighedsløfte. Det handler om, hvad de vil arbejde med det næste stykke tid, fx den næste

måned eller næste halve år.

Brug fx temaerne fra Grønt Flag Grøn Skole som overskrifter.

◗ Energi

◗ Affald

◗ Vand

◗ Økologisk produktion

◗ Klimaforandringer

◗ Transport

◗ Forbrug

◗ Hverdagens kemi

Fremstil et katalog med ideer til, hvordan en familie kan blive mere bæredygtig.

Udarbejd fx et bæredygtighedsløfte for hvert tema. Find ud af, hvordan løfterne skal formuleres,

og hvor konkrete de skal være. Skriv fx ”Vi vil bruge mindre varme og el” og ”Vi vil genbruge mere”.

I kan fx også skrive ”Vi lover at skrue 1 grad ned for varmen i huset”.

Udarbejd et flot skema og få så mange forældre på skolen som muligt til at tage det med hjem og

underskrive det. Hvor mange familier vil mon underskrive det? Hvilke klasser kan få flest forældre

til at underskrive det?

Når den periode, I har valgt, er udløbet, skal I undersøge, i hvor høj grad familierne har levet op til

deres løfter, og om det har ændret noget hos familien.

Aktivitetsark 2
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Du lever i en kemisk verden

Hvad har dette med kemi at gøre?

Beskriv et eksempel. Find billeder. Hvorfor er det smart?

Medicin

Make-up

Sæbe

Mad

Solcreme

Maling

Rengøringsmidler

Tøj

Gulvtæpper

Elektronik
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Udvikling af et lægemiddel - Historien om acetylsalicylsyre

Bankende hovedpine, en knækket tand, et brækket ben. Smerter har vi

mennesker altid kendt til. Det er derfor nemt at forstå, at der gennem

tiderne er blevet eksperimenteret med midler mod smerter. Den kendte

græske læge Hippocrates (ca.460 til 370 år f.v.t) regnes for grundlægge-

ren af lægekunsten. Han beskrev, hvordan man kunne bruge udtræk af

piletræets bark og blade mod smerter og feber. Men det var først i 1700-

tallet, at pilebarkens virkning blev beskrevet kemisk. Årsagen til virk-

ningen er, at pilebark indeholder stoffet salicin, der i kroppen omdannes til salicylsyre, der dæmper

smerter og sænker feber. 

I 1859 fremstillede den tyske kemiker Herman Kolbe salicylsyre i ren form. 

Dette er den kemiske opbygning af salicylsyre: 

Tegnes ofte blot således: 

Herman Kolbe fremstillede salicylsyre ved at få carbondioxid til at reagere med natriumsaltet af phenol.

Reaktionen ser således ud:

Natriumphenolat Natriumsalicylat

Ved reaktionen dannedes natriumsaltet af salicylsyren. Det var et hvidt pulver, og det virkede! Men det

havde en dårlig smag og forskellige bivirkninger, som man slet ikke kunne kontrollere. Derfor arbejdede

kemikere på at udvikle midlet. Og i 1899 fandt man frem til et stof, der ligner det meget: Acetylsalicylsyre. 

I vore dage er acetylsalicylsyre det mest benyttede lægemiddel i verden. Det bliver

brugt mod hovedpine, tandpine, ledsmerter, menstruationssmerter og gigtsmerter.

Og det kan virke febernedsættende. Det har vist sig, at acetylsalicylsyre også kan anven-

des mod hjerte-karsygdomme, hvor en lille daglig dosis formindsker blodets tendens til at koagulere. På den

måde kan det nedsætte risikoen for blodpropper. Men indtager man for meget, kan det desværre fremkalde

mavesår. Medicin har ofte bivirkninger. Derfor forsker man selvfølgelig hele tiden i endnu bedre løsninger. 

◗ Lav en tidslinje, der beskriver, hvornår og hvordan stoffet blev udviklet.

◗ Se udviklingen af stoffet fra salicylsyre til natriumsalicylat til acetylsalicylsyre. Hvad sker der?

◗ Kender du andre eksempler på, at medicin kan give bivirkninger? Hvilke?

◗ Har du selv indtaget midler med acetylsalicylsyre?

◗ Kig på aktivitetsark 1 igen. Du har skrevet nogle fordele. Men hvilke ulemper er der forbundet

med de enkelte stoffer. Hvilke dilemmaer står man som forbruger i?

Aktivitetsark 2
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Aktivitetsark 3

Fremstilling af æblesaft

Forestil dig, at du er producent af æblejuice. 

Udfør nedenstående forsøg og kom med et bud på, 

hvilken en metode du vil benytte i din produktion.

Til forsøgene skal du huske at veje frugten både 

før og efter. 

Vandprocenten udregnes som: 

Antal gram saftvægt i gram før forsøg  ·  100%

Læs forsøget igennem og læg en plan.

1. Riv æblet og pres det gennem en si
Hvor mange procent saft (vandprocent) fik du?

2. Riv æblet og træk saften ud med pektinase 
Bland ½ tsk. pektinase sammen med det revne æble. Lad det stå et kvarter og pres blandingen

gennem en si. Udregn dernæst vandprocenten. 

3. Vandet centrifugeres væk
Centrifuger et halvt æble og udregn igen vandprocenten.

4. Kog æblet
- og mos det godt. Si saften fra og find vandprocenten.

Hvad er formålet med forsøget?

Hvad er formålet med at afprøve forskellige metoder?

Hvilket forsøg var bedst?

Hvad ville du vælge som producent? 

Ekstra opgave:
◗ Prøv at kombinere metoderne og find ud af, om du kan få en højere vandprocent?

◗ Pektinase er et enzym. Find ud af, hvordan det virker, og om der skal tages forholdsregler.
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Hormonerne styrer

Du kender måske lidt til nervesystemet? Det er et sansesystem i vores krop. Hvis vi fx brænder vi

os på en varm kogeplade, sendes der straks information til hjernen, som lynhurtigt meddeler din

hånd, at den skal flytte sig fra varmen. Men vi har også et andet kommunikationssystem. Det er

hormonsystemet, som sender beskeder via vores blodbaner. Der findes mange forskellige slags

hormoner i vores hormonsystem. De fleste dannes i vores kirtler og flyder frit i blodet. 

Find ud af hvor der produceres hormoner i mennesker.

Hormonernes opgave er at styre funktioner i kroppen, som fx vækst og kønsudvikling. Du har

måske hørt om det kvindelige kønshormon østrogen og det mandlige kønshormon testosteron.

De naturlige hormoner er meget fintfølende, og derfor kan deres indbyrdes balance nemt påvirkes.

Hvis der optages kemiske stoffer i kroppen (gennem hud, mund eller næse), kan det påvirke vores

hormoner, og så kalder vi stofferne hormonforstyrrende. Disse kemiske stoffer mistænker man

for at være årsag til, at nogle børn kommer meget tidligt i puberteten, eller at nogle voksne ikke

kan få børn. 

Undersøg
Hvilke hormoner dannes der forskellige steder i kroppen, og hvad styrer de?

Hvad sker der, hvis vi mangler disse hormoner?

Hvad sker der, hvis man får for mange hormoner?

Aktivitetsark 4
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Vigtige råd til teenagere

På dette link http://viewer.zmags.com/publication/105922a3#/105922a3/1 og på Grønt Flag

Grøn Skoles hjemmeside (din lærer kan hjælpe dig) kan du bl.a. finde en brochure med gode råd

til forældre om, hvordan de kan beskytte deres småbørn mod hverdagens mange kemiske stoffer.

Brochuren er udarbejdet af Miljøstyrelsen. 

◗ Studer brochuren. Find ud af hvad der godt og måske dårligt ved brochuren.

◗ Hvilket budskab ligger der bag og kommer det tydeligt frem?

Herefter skal I selv udarbejde en tilsvarende folder med gode råd til teenagere. 

◗ Start med at undersøge, hvilke råd teenagere kan have brug for. Interview evt. nogle 

jævnaldrende for at høre, hvad de ved om kemiske stoffer i deres hverdag. 

◗ Find ud af, hvilke råd der skal være i din folder. Hvad er dit budskab?

◗ Design din brochure med flotte billeder og gode råd.

◗ Få kritik af dine klassekammerater og lærer. 

◗ Ret brochuren til, og når du er tilfreds med resultatet, kan du dele den ud til andre.

Når du skal designe brochuren, kan du evt. benytte Microsoft Publisher (som ofte er inkluderet i

Microsoft Office-pakken). 

Aktivitetsark 5
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Påvisning af ioner i vandprøver

Hvis man vil tjekke, om en vandprøve er forurenet med kemiske for-

bindelser af klor (Cl-) nitrat (NO3-)eller fosfat (PO43-), kan man bruge

metoder fra kemien til at afsløre stofferne. 

Få udleveret nogle forskellige "vandprøver" af din lærer, som har for-

urenet dem med forbindelser af klor (Cl-), nitrat (NO3-) eller fosfat

(PO43-). Brug skemaet nedenfor og find ud af, hvilke prøver der er

forurenet med hvad. 

Brug sikkerhedsbriller

◗ Læg en plan for jeres forsøgsrække. 

◗ Tjek, at I allesammen ved, hvad elektrolyse går ud på. 

◗ Hvordan gik forsøget?

◗ Kan du nu tjekke drikkevand for klor, nitrat og fosfat? - Gør det!

Ekstra opgave 
Hvad viser denne reaktion?  Cl-  +   AgNO3 -->   AgCl   +   NO3-

Fakta
Nitratreagens hedder også nitron, men er fortyndet med eddikesyre.

Phosphatreagens hedder også ammoniummolydat opløst i fortyndet salpetersyre.

Aktivitetsark 6

På jagt efter... Vandprøve svarende til et par centimeter 
i et reagensglas

Reaktion

klor (Cl-) Vandprøven tilsættes nogle dråber fortyndet
salpetersyre (HNO3) + et par dråber sølv-
nitrat (AgNO3). 
For en sikkerheds skyld udføres også 
elektrolyse.

Der kommer en hvidlig farve 
(vi kalder det bundfald).

Der kommer en svag klorlugt.

nitrat (NO3-) Vandprøven tilsættes et par dråber nitrat-
reagens. 

Det giver hvidt bundfald.

fosfat (PO43-) Vandprøven tilsættes nogle dråber fortyndet
salpetersyre (HNO3) + lidt phosphatreagens. 
Luk glasset med en løs tot vat, og opvarm
forsigtigt reagensglasset, indtil væsken er
lunken (ca. 70° C).

Det giver gult bundfald.
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Økologisk, konventionelt, pesticider

Undersøg
◗ Hvilke fordele og ulemper er der ved økologisk landbrug og ved konventionelt landbrug? 

◗ Diagrammerne på denne side er fra Fødevarestyrelsen. Hvad viser de?

◗ Undersøg evt. om der produceres økologisk eller konventionelt i nærheden af dig.

◗ Undersøg, interview eller besøg en landmand og find ud af, om der anvendes kemiske 

produkter i landbruget - fx kunstgødning. Hvilken betydning har disse for landmanden?

◗ Hvornår begyndte man at benytte pesticider i Danmark?

◗ Hvordan har det udviklet sig? 

◗ Hvilke kemiske stoffer renser dit vandværk for?

Tag stilling
De færreste spiser 100% økologisk. Hvad gør du?

◗ Hvilke madvarer spiser du fra økologisk eller konventionelt dyrket landbrug? Hvorfor?

◗ Hvor er det frugt og grønt, du spiser, produceret?

◗ Hvordan kan man vide, hvilke kemiske stoffer der er tilsat, og hvordan kan man undgå dem?

Tag stilling til og argumenter for, hvad du kan/vil gøre fremover? 

Procentdel af konventionelt dyrket frugt, der indeholder pesticider

Procentdel af konventionelt dyrket grøntsager, der indeholder pesticider

Aktivitetsark 7
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Vær bevidst

Husk at du er forbruger. De ting, du vælger, ønsker dig, får, køber og bruger, påvirker dig selv, 

miljøet og udviklingen af kemiske stoffer.

Aktivitetsark 8

Vær bevidst
om de dilemmaer du står i som forbruger

Forfra igen


