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Forord 
Nærværende undervisningsmateriale er udviklet som en del af det danske 
projekt ”Matematik og naturfag i verdensklasse”, et stort anlagt projekt i 
Hovedstadsregionen (dvs. København og  Frederiksberg Kommune samt 
Københavns Amt, Frederiksborg Amt og Roskilde Amt), hvor en række 
skoler/klasser/hold/lærere fra såvel Gymnasiet som Folkeskolen deltager.  
 
Materialet er primært tænkt til brug i den indledende undervisning i 
Gymnasiet inden for naturvidenskab. Ikke mindst i lyset af den kommende 
reform mener vi, at det er vigtigt at gennemtænke konkrete eksempler på, 
hvordan man kan inddrage naturvidenskab tidligt i undervisningen på en 
meningsfuld måde, og gerne med en reduceret brug af det matematiske 
formelsprog.  
 
Undervisningsmaterialet er bl.a. inspireret af det engelske Nuffield Projekt 
”Science for Public Understanding”. Ifølge det engelske projekt er målet bl.a. 
- at kunne forstå betydningen af naturvidenskab og teknologi for hverdagen 
- at kunne læse og forstå væsentlige punkter af den måde naturvidenskab 
behandles i medierne 
- at kunne reflektere kritisk på informationen 
- at kunne tage personlige beslutninger omkring emner, som involverer 
naturvidenskab 
- at kunne deltage i diskussioner omkring emner med naturvidenskabeligt 
indhold. 
  
Disse mål har vi søgt at tilgodese. Derudover har vi haft øje for, at materialet 
skal være delvist netbaseret, nemt at gå til, inddrage eksperimentelle 
aktiviteter samt inddrage aktiviteter i det lokale område (en del af materialet 
refererer til hovedstadsregionen).  
 
Det skal understreges, at materialet er tænkt som inspiration. Derfor har dele 
af det karakter af ”idéer til, hvad man evt. kan gøre”, og det vil normalt ikke 
være muligt at nå at gennemarbejde hele materialet. Større eller mindre dele 
af såvel tekst som opgaver kan udelades, og de enkelte dele kan 
gennemarbejdes i forskellig dybde. Det meste af materialet lægger op til en 
gruppearbejdsform, hvor eleverne selv bl.a. på nettet skal finde nødvendige 
oplysninger.   
 
Selv om tilgangen til emnet ”bæredygtighed” er naturvidenskabelig, lægger 
emnet umiddelbart op til samarbejde også med andre fag. Det er vores 
opfattelse, at materialet vil kunne indgå som en del af grundlaget for et 
sådant bredt, tværfagligt samarbejde. 
 

November 2003, forfatterne. 
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BÆREDYGTIG 
 
Jorden er stor, men ikke uendelig stor. Jordens resurser er ikke 
uudtømmelige, og miljøets evne til at absorbere forurenende stoffer er ikke 
ubegrænset. Det er kendsgerninger, som vi må tage med i planlægningen af, 
hvordan menneskers levevilkår her på Jorden vil udvikle sig. 
I 1987 blev begrebet ”bæredygtig udvikling” defineret i den såkaldte  
Brundtlandrapport. Det var en rapport fra FN’s Verdenskommission for Miljø 
og Udvikling: Our Common Future, (Vores fælles fremtid). Den daværende 
norske statsminister Gro Harlem Brundtland var formand for kommissionen. 
Opgaven med rapporten var at formulere et ”globalt program for ændringer” 
med hensyn til resurse- og miljøproblemer på Jorden, som netop skulle sikre 
en bæredygtig udvikling efter år 2000. 
Ved bæredygtig udvikling forstår man ifølge rapporten: 
 
”En brug af Jordens resurser, der skaber balance mellem udnyttelse og 
beskyttelse, så vi ikke ødelægger vores livsgrundlag”. 
 
En bæredygtig udvikling skal med andre ord sikre alle menneskers 
nuværende behov uden at forringe fremtidige generationers muligheder for at 
opfylde deres behov. 
 
Det centrale i begrebet ”bæredygtig udvikling” består derfor i at fremme en 
udvikling, som skal sikre, at alle mennesker, både nulevende og kommende 
generationer, får mulighed for et sundt liv i balance med naturen. En 
bæredygtig udvikling medfører bl.a., at der skal arbejdes for en mere ligelig 
fordeling mellem vores del af verden og udviklingslandene med hensyn til 
grundlæggende livsfornødenheder som fx mad, rent vand og ren luft, 
sundhed og omsorg. 
 
Udsendelsen af forurenende stoffer må heller ikke overstige miljøets mulighed 
for at absorbere dem (fx må vi ikke udlede så meget nitrogen til havene, at 
fiskene dør på grund af iltsvind). Og vi skal samtidig sørge for at udvikle 
teknologier til udnyttelse af vedvarende resurser som erstatning for de ikke-
fornyelige resurser, vi bruger (fx skal vi udvikle anvendelsen af sol og vind til 
energiproduktion, før vi har opbrugt de ikke-fornyelige resurser som olie, kul 
og naturgas). 
 
En bæredygtig udvikling forudsætter også, at vi ikke bruger de vedvarende 
resurser hurtigere, end de fornys. Fx må vi ikke bruge mere træ, end der 
vokser op igen hvert år. Vi må ikke fiske flere fisk, end hvad der svarer til den 
årlige tilvækst i bestanden.  
 
Diskussionsspørgsmål: 

1. Giv eksempler på aktiviteter i vores samfund i dag, som ikke er 
bæredygtige. 

2. Nævn nogle årsager til, at samfundet ikke straks gør noget for at gøre 
de aktiviteter bæredygtige, som ikke er det i dag. 
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3. Nævn eksempler på ting, som du personligt kan gøre for at bidrage til 
en bæredygtig udvikling. 

4. Giv eksempler på, hvad et land som Danmark kan gøre. 
5. Giv eksempler på ændringer, som kræver samarbejde mellem mange 

lande.    
 
 
 
 
Agenda 21 
 
Agenda betyder på latin "det der bør gøres". 21 henviser til vores århundrede, 
det 21. århundrede. Agenda 21 betyder altså "det der bør gøres i det 21. 
århundrede". "Agenda 21 - en handlingsplan for det 21. århundrede" er en 
opfølgning på den ovenfor omtalte Brundtlandrapport. Agenda 21 blev 
vedtaget på FN topmødet i Rio de Janeiro i Brasilien i juni 1999. Planen 
indeholder 40 kapitler om handlingsmuligheder inden for alle aspekter af 
bæredygtig udvikling. 
 
Vejen hen mod en bæredygtig udvikling vil blive lang og vanskelig. Det vil 
kræve engagement, kreativitet, viden og kompetencer inden for mange 
områder. Derfor har FN vedtaget at erklære perioden fra 2005 – 2015 for ti-
året for undervisning i bæredygtig udvikling. 
 
Undervisningsministrene fra de 11 lande omkring Østersøen vedtog i 2002 en 
deklaration, Agenda 21 for Education in the Baltic Sea Region, Baltic 21E.  
I følge Baltic 21E skal elever i skolen opnå viden, værdier og kompetencer til 
at blive aktive, demokratiske og ansvarlige borgere. Og de skal kunne deltage 
i beslutninger både på det individuelle plan og på forskellige niveauer i 
samfundet lokalt og globalt med henblik på at bidrage til at skabe et 
bæredygtigt samfund. 
 
Landene, herunder altså også Danmark, har skrevet under på, at alle skoler i 
deres undervisning og i den måde, skolen drives på, skal bidrage til dette mål 
om at fremme bæredygtig udvikling.     
 
I forbindelse med Agenda 21 planen blev alle lande opfordret til at udarbejde 
en national strategi for bæredygtig udvikling. Rapporten om Danmarks 
strategi "Fælles fremtid - udvikling i balance" udkom i 2002 (Den kan 
downloades fra adressen www.mst.dk). 
 
Rapporten indeholder afsnit med handlingsstrategier for klima, biologisk 
mangfoldighed, miljø og sundhed, resurser og resurseeffektivitet samt for 
Danmarks internationale indsats.  
 
Inden udgangen af 2003 skulle alle amter og kommuner offentliggøre en lokal 
Agenda 21 strategi. Sammen med Herning, Fredericia, Albertslund og Ballerup 
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kommuner er Københavns kommune indgået i et kommunalt 
miljøsamarbejde, Dogme 2000. Det indeholder 3 såkaldte dogmer: 
 
  

 

  

 

1. Menneskers påvirkninger af miljøet skal måles.  
2. Der skal udarbejdes en plan for forbedring af miljøet: Agenda 21. 
3. Miljøarbejdet skal forankres lokalt. 

www.miljoe.kk.dk/la21 

 
 
Indikatorer 
 
Det første dogme i Dogme 2000-samarbejdet går ud på, at vi skal måle 
påvirkninger på miljøet. Det skal vi gøre for at vurdere, om miljøudviklingen 
går i den retning, som vi ønsker og for at kunne vide, hvor hurtigt det går i 
forhold til de mål, som vi opstiller.  
Det er ikke alting, der nemt kan måles. Er det i det hele taget muligt at sætte 
mål på alting? Hvad kan man fx sætte tal på, hvis man skal give et mål for 
fødevarers sundhed, for befolkningens sundhedstilstand eller for  
landskabelige skønhedsværdier? 
 
Man arbejder i disse år meget på at finde ud af, hvad man skal måle for at 
give et mål for, hvor bæredygtig udviklingen er. Arbejdet sker bl.a. i danske 
ministerier, i EU og i FN.  De størrelser, man beslutter at måle, kaldes 
indika orer.  t
I forbindelse med Danmarks strategiplan fra år 2002 blev der bl.a. foreslået et 
sæt af indikatorer, som kan bidrage til at belyse et hjørne af 
bæredygtigheden af vores energiforbrug:  
 

o CO2-emission målt i ton pr. år 
o SO2-emission målt i ton pr. år 
o NOx-emission målt i ton pr. år 
o bruttoenergiforbrug målt i joule pr. år 
o kraftvarmeandel af termisk elproduktion målt i procent 
o energiforbrug, der dækkes af vedvarende energi målt i procent. 

 
(En liste over indikatorer med udviklingen i hver indikator over de sidste 10 år 
kan findes på www.mst.dk ved søgning på ordet indika or) t
 
Opgave 1: Gør rede for udviklingen i nogle af disse indikatorer over de sidste 
10 år og diskuter mulige årsager til, at det er gået sådan.  
Vurdér om udviklingen i de enkelte indikatorer går i en bæredygtig retning. 
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FODSPOR 
 
Det økologiske fodspor 
 
Siden 1994 har det været foreslået at anvende en speciel miljøindikator, det 
såkaldte økologiske fodspor   .

 

Indførelsen af det økologiske fodspor er et forsøg på at sammenfatte de 
mange tidligere nævnte indikatorer i én enkelt indikator, der kan fungere som 
et generelt målt for bæredygtighed. Den er beskrevet i en lille folder fra 
Europa-Parlamentet. Folderen kan hentes på adressen: 
www.europarl.eu.int/stoa/publi/pdf/summaries/00-09-03sum_da.pdf
 
På side 7 i folderen hedder det: ”En befolknings økologiske fodspor er det 
land- og vandareal, der er nødvendigt for at skaffe ressourcer til og bortskaffe  
affald (herunder at optage CO2 , se nedenfor) fra den undersøgte 
befolkningsgruppe.”  
  
Det økologiske fodspor er altså et mål for miljøbelastningen udtrykt som et 
areal. Det totale areal består af landbrugsjord, biologisk produktivt havareal, 
skov, bebygget areal og areal til energiproduktion. Arealet til energiproduktion 
udregnes som det skovareal, der er nødvendigt for at absorbere den mængde 
CO2 , der produceres ved forbrænding af kul, olie og gas. 
 
På følgende adresse kan man læse (på engelsk) lidt mere om de principper, 
der ligger til grund for omregning af energibehov til landareal: 
www.redefiningprogress.org/programs/sustainabilityindicators/ef/methods/co
mponents.html#cite13
 
På Jorden regner man med, at der er et sted mellem 1,8 og 2,3 hektar 
biologisk produktivt areal til rådighed pr. person. Det betyder derfor, at hvis 
beregningen af det økologiske fodspor for et land (angivet i hektar) divideret 
med antallet af indbyggere bliver større end ca. 2 hektar pr. indbygger, så 
ville det kræve mere end Jordens produktive areal, hvis alle indbyggere på 
Jorden indrettede sig, som netop dette lands indbyggere gør. 
 
En sådan beregning er blevet foretaget af en amerikansk organisation, der 
hedder ”Redefining Progress”. På følgende adresse kan man finde en lille 4-
siders brochure med resultaterne: 
www.redefiningprogress.org/programs/sustainabilityindicators/ef/efbrochure.p
df
Heraf fremgår det fx, at værdien af Danmarks økologiske fodspor er 6,7 
hektar pr. indbygger. For USA er tallet 9,6 og for Indien er det 0,8. 
 
Opgave 2 
a) Hvad svarer en hektar til i kvadratmeter? Hvor mange fodboldbaner er det? 
Jordens befolkning er i dag (2003) på ca. 6,3 milliarder mennesker.  
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b) Hvor stor en del af Jordens overflade regner man med, der er anvendelig 
til biologisk produktion ifølge oplysningerne ovenfor? 
  
De følgende opgaver (3-5, incl.) forudsætter, at du har gennemarbejdet den 
ovenfor nævnte folder fra Europa-Parlamentet. 
 
Opgave 3 
a) Hvad er argumenterne i folderen for at indføre begrebet økologisk fodspor? 
(se især side 1)  
b) Forklar med egne ord metoden i beregning af det økologiske fodspor. 
  
Opgave 4 
a) Hvor mange enkeltindikatorer for bæredygtig udvikling har FN’s 
Kommission for Bæredygtig Udvikling udvalgt? 
b) Hvad er fordelene og ulemperne ved at anvende dem sammenlignet med 
en enkelt hovedindikator – som fx det økologiske fodspor? (Se især side 4) 
 
Opgave 5 
a) Hvad er hovedargumenterne hhv. for og imod brugen af det økologiske 
fodspor som indikator? (Se især side 7-9). 
b) Gør rede for, og argumenter for jeres egen holdning til de enkelte 
kritikpunkter. 
 
 
Dit eget økologiske fodspor 
 
En meget forsimplet udgave af en beregning af det økologiske fodspor for en 
enkelt person (baseret på amerikanske forhold) kan findes på denne adresse: 
www.lead.org/leadnet/footprint/default.htm
Her beregnes fodsporet for mad, transport og boligforhold. 
 
En lidt mere detaljeret udregning findes på adressen: 
www.earthday.net/footprint/index.asp
For at komme i gang her skal man klikke på kortet nær Europa og vælge 
Danmark og engelsk i dialogboksen, der kommer frem. 
 
Opgave 6 
Hvad får du ud af at sammenligne de to resultater og den detaljegrad, der er 
anvendt i testen? 
 
Opgave 7 
a) Undersøg, hvor stor forskel, det giver i resultaterne, hvis man kun ændrer 
oplysningerne om transport med offentlig transportmiddel fra den øverste til 
den nederste mulighed i hver af de to forskellige versioner af beregningerne 
for sig. Kommenter! 
b) Udfør samme sammenligning med oplysningerne om antallet af timer, man 
bruger på flyture i årets løb. Kommenter – og sammenlign med resultatet i a). 
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Energifodspor 
 
I Europa-Parlamentets folder angives det på side 2, at 10.000 km’s kørsel i bil 
i Det Forenede Kongerige (Storbritannien, UK = United Kingdom) kræver et 
areal på 0,42 hektar til benzin. Det skal forstås på den måde, at det kræver 
netop 0,42 hektar skovareal for at den mængde CO2, der produceres ved 
forbrændingen af benzinen, kan blive absorberet igen. 
 
Opgave 8    
a) Beregn først en værdi for den energi, der kræves for at køre 10.000 km 
med en bil, som kører 13 km pr. liter. 
b) Beregn dernæst den energi, der ifølge dette resultat og folderens 
oplysninger kan produceres på et areal på 1 hektar.  
c) Sammenlign dit eget resultat med en typisk værdi fra de tabeller til 
omregning, som anvendes i praksis: 1011 Joule pr. hektar. Kommenter 
forskellen. 
 
Opgave 9  
a) Hele Jordens energiforbrug var i 2001 ca. 350 EJ (exajoule = 1018 J). Hvor 
mange hektar areal vil det kræve at producere denne energi, hvis vi tager 
resultatet fra opgave 8 b) for gode varer? 
b) Hvor stor en del er det af Jordens samlede overfladeareal? 
c) Hvor stor en del er det af det areal, der ifølge oplysningerne ovenfor er til 
rådighed for biologisk produktion? Kommenter! 
 
Opgave 10 
Brug oplysningerne på linket: 
www.geocities.com/combusem/ENERGY1.HTM
over verdens energiforbrug i perioden 1973-93 til at give et overslag over, 
hvor længe det – med en fortsættelse af den gennemsnitlige vækst i 
energiforbruget i ovennævnte periode – vil vare, før hele Jordens areal for 
biologisk produktion svarer til Jordens samlede energiforbrug. 
 
 
Din egen krops energifodspor 
 
Ud fra overvejelser af helt samme type, som dem, der er beskrevet i afsnittet 
om ”Dynamisk ligevægt og drivhuseffekt” side 11, er det muligt at måle sig 
frem til et menneskes hvilestofskifte. Det er den energi, man pr. sekund skal 
producere for i hvile at opretholde en konstant temperatur. Den kan måles 
ved at anbringe en person i en stor, lukket flamingo-kasse (en ”svedekasse”). 
I begyndelsen af et sådant forsøg vil temperaturen i kassen stige, fordi 
personen afgiver mere varme til luften, end der slipper ud gennem kassen. 
Efter nogen tid bliver temperaturen konstant. Det sker netop, når den omtalte 
dynamiske ligevægt indtræder. Dvs. når den varmeeffekt, personen afgiver, 
er nøjagtig den samme, som den, der slipper ud gennem kassen. Ved 
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yderligere at måle den fordampning, der er sket fra personen i luften, kan 
man beregne personens samlede hvilestofskifte.  
Det vil nok overraske nogle, at hvilestofskiftet er stort sammenlignet med en 
normal elektrisk pæres effekt! 
 
Opgave 11 
Nu går vi ud fra, at værdien af dit hvilestofskifte er 100 W. 
a) Beregn, hvor stor en energi det kræver pr. år at holde hele Danmarks 
befolkning i live på disse vilkår. 
b) Hvor mange hektar landareal svarer det til ifølge resultatet af opgave 8b) ? 
c) Hvor stor en del af Danmarks samlede overfladeareal er det? Kommenter!   
 
 
Opgave 12 
Danmarks samlede energiforbrug på et år er ca. 600 PJ (petajoule =1015 J).  
a) Beregn på baggrund af denne oplysning og resultaterne af de foregående 
opgaver en gennemsnitsdanskers energifodspor i enheden hektar pr. 
person. Kommenter! 
b) Hvilke faktorer gør, at du mener, din egen værdi er større eller mindre end 
denne gennemsnitsværdi? 
c) Skal der efter din mening på baggrund af disse resultater gøres noget for 
at ændre på denne tilstand? I givet fald hvad? 
d) Beregn til slut energifodsporet for hele Jordens befolkning.   
  
 
 
DRIVHUSEFFEKT OG DYNAMISK LIGEVÆGT 
 
Det er så godt som sikkert, at sammensætningen af Jordens atmosfære ikke 
tidligere har ændret sig så hurtigt, som den gør i disse år. Og det er 
overvejende sandsynligt, at den hurtige ændring skyldes menneskelig 
aktivitet. Så man kan hævde, at menneskeheden er i gang med et enormt 
eksperiment med hele Jordens atmosfære. Og at det tilmed er et 
eksperiment, hvor man ikke ved, hvilken betydning det har.  
Ændringen af atmosfæren viser sig især ved, at indholdet af de såkaldte 
drivhusgasser vokser. Det gælder bl.a. indholdet af CO2, som formentlig især 
vokser på grund af den øgede afbrænding af kul, olie og gas. Som vi skal se, 
kan dette måske have stor betydning for det globale klima.  
 
Gennem flere FN-konferencer har man søgt at opnå aftaler om en 
begrænsning af udledningen af drivhusgasser. Men det har vist sig særdeles 
vanskeligt at opnå enighed om effektive begrænsninger, da der er enorme 
økonomiske og politiske interesser på spil. I 1997 blev der opnået enighed om 
Kyoto-protokollen. Det er en global FN-aftale om en indsats mod 
klimaforandringer. Men aftalen er ikke ratificeret (vedtaget) i alle lande, bl.a. 
mangler så vigtige lande som USA og Rusland stadig.      
Faktisk er Danmark et af de lande i verden, som udsender mest CO2 pr. 
indbygger, bl.a. på grund af kulfyrede kraftværker (10,1 ton om året pr. 
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indbygger). I Kyoto-aftalen har vi forpligtet os til at nedbringe vores CO2-
udslip med 21%  for perioden 2008-2012 i forhold til 1990.   
Ved at opstille klimamodeller søger forskerne at forstå og forudsige, hvilken 
betydning ændringerne i Jordens atmosfære har på klimaet. I forbindelse 
med den slags modeller er begrebet dynamisk ligevægt vigtigt. 
 
 
Dynamisk ligevægt 
 
Mange naturlige processer kan beskrives ved en såkaldt dynamisk ligevægt.  
Nogle eksempler:  
 
1) Vandstanden i en stor sø er, set over en lang periode, næsten konstant. 
Det kan opfattes som resultatet af en dynamisk ligevægt mellem den 
mængde vand der føres til søen (af vandløb mod søen og nedbør), og den 
mængde vand, der føres væk fra søen (vandløb fra søen og fordampning fra 
søens overflade). 
 
2) Et menneskes vægt (eller dets masse, som man udtrykker det i fysikken), 
er i reglen omtrent konstant over længere tid. Det kan forklares ved en 
dynamisk ligevægt, hvor massen af den mad og drikke, man indtager, ret 
nøje svarer til den masse, som man afleverer til omgivelserne gennem urin, 
afføring, ånding, fordampning fra huden mm.  
 
3) I stedet for at se på en massebalance, kan man også betragte det forhold, 
at et menneskes masse er omtrent uforandret, som et resultat af en 
energibalance. Betingelsen for, at man i det lange løb ikke taber sig eller 
tager på, er, at der er en dynamisk ligevægt mellem den energi, man indtager 
i form af mad og drikke, og den energi, man afgiver ved varmeafgivelse, ved 
motion mm.      
 
4) Den termiske energi af et menneske er et andet godt eksempel på en 
dynamisk ligevægt. Den varme, som frigøres i kroppen fra omsætning af den 
kemiske energi i mad og drikke er i dynamisk ligevægt med den varme, som 
afgives til omgivelserne på forskellig måde, således at den samlede termiske 
energi og dermed temperaturen i menneskekroppen er konstant. Det er netop 
fordi vores krop har en række fine mekanismer, som meget effektivt tilfører 
varme, fastholder varme eller fører varme bort fra kroppen. Derfor virker 
kroppen som en effektiv termostat, og selv en ganske lille temperaturstigning 
på fx 1 °C betyder, at man ”har feber” og føler sig syg. 
 
5) Mængden af individer af en bestemt dyreart i et område vil ofte være 
omtrent konstant. Det kan betragtes som resultat af en dynamisk ligevægt 
mellem de faktorer, der fremmer dyrearten i området, og de faktorer, der 
hæmmer dyrearten i området. Sådanne faktorer kan være føde, plads  på 
egnede steder, vejr og klima, sygdomme, fjender, konkurrerende arter mm.  
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Vi kan som eksempel se på antallet af skovmus i en dansk skov. Hvis antallet 
af skovmus af en eller anden grund (fx på grund af gunstigt vejr) i en vinter 
er større end det normale, så vil hver mus have lidt mindre chance for at 
overleve end normalt, og de vil i gennemsnit få lidt færre unger end normalt 
pga. konkurrence mellem musene om maden. Samtidigt vil nogle mus måske 
udvandre fra området. Dertil kommer, at en stor bestand af skovmus vil 
medføre, at dyr, som for en stor del lever af skovmus som ræve, musvåger 
og natugler, sandsynligvis vil opfostre mange unger, fordi de har rigelig 
adgang til mad. Alle disse faktorer vil have en tendens til at mindske antallet 
af skovmus i området. Omvendt, hvis antallet af en eller anden grund er 
under det normale i en vinter, så vil de få skovmus have rigelig med mad, og 
skovmusenes fjender vil klare sig dårligt, fordi de ikke har mad nok. Det vil 
måske resultere i en indvandring af skovmus og i, at skovmusene får mange 
unger, som overlever.  
I begge tilfælde, hvad enten antallet af skovmus en vinter er lidt over eller lidt 
under det normale for området, så vil der være en tendens til, at de fleste 
faktorer vil presse antallet af individer tilbage mod det normale, mod den 
dynamiske ligevægt.   
 
Opgave 13 
Mange mennesker oplever, at de uanset indtjening næsten altid har den 
samme mængde penge til rådighed. Kan der være tale en dynamisk 
ligevægt? Forklar og overvej nærmere. 
 
Opgave 14 
Mængden af fri oxygen (O2) i atmosfæren har været praktisk taget uforandret 
i gennem tusinder af år. Det kan også forklares som resultat af en dynamisk 
ligevægt. Forklar og overvej nærmere. 
 
Opgave 15 
Nedskriv et referat af ovenstående og beskriv, hvad der forstås ved en 
dynamisk ligevægt.  
Find flere eksempler på, at en dynamisk ligevægt har betydning.   
 
 
6) Når Solen står op, og dens stråler rammer fx en asfaltvej, vil vejen 
absorbere (indsuge) noget af energien i solstrålingen. Når Solen står højt på 
himlen, vil en kvadratmeter af vejen således kunne modtage energi med en 
effekt på op imod 1000 W. Det betyder, at vejens temperatur stiger. Det viser 
sig imidlertid, at vejen selv udsender stråling, nemlig varmestråling også 
kaldet infrarød stråling. Og jo højere vejens temperatur bliver, desto mere 
stråling vil den udsende. Til sidst kan der opstå en dynamisk ligevægt: Hver 
kvadratmeter modtager og udsender hele tiden energi med samme effekt. 
Når det indtræffer, stiger vejens temperatur ikke længere, den bliver 
konstant. Senere på dagen, når aftenen nærmer sig, bliver effekten af den 
strålingsenergi, som hver kvadratmeter modtager fra Solen, mindre end 
effekten af varmeudstrålingen fra den samme kvadratmeter. Og derfor 
begynder vejens temperatur at falde.  
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Den form fra stråling som vejen og andre overflader udsender, afhænger kun 
af overfladens temperatur. Den kaldes temperaturstråling.  
 
7) Alle genstande, som ikke har en indbygget energikilde, vil opnå en 
konstant temperatur, som er lig med omgivelsernes temperatur. Det gælder 
luften i stuen, bordet i stuen, bogen, som ligger på bordet, væggen osv. Det 
skyldes netop, at der opstår en dynamisk ligevægt, hvor hver genstand hele 
tiden modtager og afgiver strålingsenergi med samme effekt.  
 
Hvis derimod en genstand har en indbygget energikilde (et komfur, et 
brændeovn, en radiator, et menneske) så vil genstanden (normalt) have en 
højere temperatur end omgivelserne, og den vil afgive stråling med større 
effekt end den modtager.  
Hvis genstanden bliver meget varm, bliver noget af strålingen endda synlig, 
derfor ses de varme gløder eller den varme kogeplade at lyse rødt og derfor 
lyser Solen, hvis overflade har en endnu højere temperatur, gult eller næsten 
hvidt. 
 
8) Der kommer energi fra Jordens indre, og mennesker omsætter energi på 
Jorden. Alligevel kan man regne med, at så godt som al den energi, der 
omsættes på Jorden, stammer fra Solen. Derfor kan også det globale
energiregnskab betragtes under synsvinklen: Dynamisk ligevægt.  

 

t f
 t

t

Solen sender strålingsenergi mod Jorden med en effekt på i alt 1,74·1017 W. 
Ca. 31 % af denne energi bliver straks reflekteret (spejlet) tilbage til 
verdensrummet, mest fra hvide flader som fx skyer og snedækkede områder. 
Men alligevel modtager Jorden og Jordens atmosfære energi fra Solen med 
en effekt på ikke mindre end ca. 1,2·1017 W!! 
 
Energien forgår ikke. Og da Jordens middeltemperatur fra det ene år til det 
andet år er praktisk taget uændret, så må der netop være tale om en 
dynamisk ligevægt, dvs. hele Jorden og Jordens a mosfære a giver energi til 
omgivelserne med samme effekt (1,2·1017 W), som Jorden og a mosfæren 
mod ager energi fra Solen.  
Der er tale om en hårfin balance, som er illustreret på figuren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jorden og atmosfæren er samlet set i en dynamisk ligevægt. Den 
middeleffekt, hvormed Jorden og atmosfæren modtager energi fra Solen, 
svarer til den middeleffekt, hvormed Jorden og atmosfæren i form af 
temperaturstråling afgiver energi til verdensrummet.   

Udstrålingen fra Jorden og atmosfæren 
til omgivelserne

Strålingen fra Solen 
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Albedo - hvide og sorte legemer 
 
Når fx blade ser grønne ud, skyldes det, at der reflekteres (spejles) stråling 
fra bladene, som for vores øjne ser grønt ud og et legeme, som reflekterer al 
stråling, siges at være fuldstændig hvidt. Derimod siges et legeme, som 
absorberer al stråling, at være et fuldstændig sort legeme. Fx absorberer et 
øjes pupil (næsten) al den stråling, som det modtager, derfor kan pupillen 
betragtes som et fuldstændig sort legeme. 
  
Virkelige legemer er i reglen en mellemting mellem at være fuldstændig hvide 
eller fuldstændig sorte. Man udtrykker dette ved legemets albedo, som kunne 
oversættes legemets ”hvidhed”. Ved en flades albedo forstås den brøkdel af 
strålingseffekten, som reflekteres. Hvis albedoen er 1=100%, så er legemet 
fuldstændigt hvidt, dvs. al stråling reflekteres. Omvendt vil et fuldstændig sort 
legeme have en albedo på 0 %.  
 
Nyfalden sne og skyer har en albedo på over 80 %, mens en pløjemark typisk 
har en albedo på ca. 10 %. Jorden med atmosfæren og skyerne har en 
middelalbedo på ca. 31 %. Det betyder, som nævnt i forrige afsnit, at ca. 31 
% af den solstråling, der rammer Jorden, reflekteres til verdensrummet.   
 
 
Temperaturstrålingen fra et legeme, Stefan-Boltzmanns Lov 
 
Et fuldstændig sort legeme vil også udsende al stråling som 
temperaturstråling, og det har vist sig, at effekten P  af varmestrålingen fra 
en flade på et sort legeme med kelvintemperaturen T og arealet A følger 
Stefan-Boltzmanns Lov, som man i formelsprog kan skrive: 
 
P=σ·A·T4 
 
Det græske bogstav σ (sigma) står for en naturkonstant, den kaldes efter de 
fysikere, som opdagede strålingsloven for Stefan Boltzmann konstanten, og 
der gælder:  
 

42
8

Km
W1067,5 −⋅=σ  

 
Hvis legemet ikke er fuldstændig sort, så kan loven bruges alligevel, men så 
vil temperaturstrålingen blive mindre. Hvis albedoen fx er 30 %, så er 
legemets ”sorthed” 100%-30% = 70 %. Det betyder, at legemet kun vil 
udstråle energi som temperaturstråling med 70 % af den effekt, som et 
tilsvarende sort legeme med samme temperatur vil udstråle. 
 
Som det ses, udtrykker Stefan Boltzmanns Lov, at effekten vokser 
proportionalt med arealet A. Og det er nok ikke så overraskende, at en stor 
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kogeplade med et dobbelt så stort areal som en lille kogeplade vil udsende 
energi med den dobbelte effekt, hvis temperaturen af de to plader er den 
samme. Men Stefan Boltzmanns Lov siger også, at effekten hvormed en flade 
udstråler energi, er proportional med kelvintemperaturen i fjerde potens!! Og 
det er nok mere overraskende. Det betyder, at hvis man øger 
kelvintemperaturen til det dobbelte (fx fra 600 K (= 327 °C)  til 1200 K (= 927 
°C ), så vokser effekten af temperaturstrålingen med ikke mindre end 24 =16 
gange!! 
 
Et eksempel:  
En kogeplade i et komfur har arealet 7,1·10-2 m2.  
Pladen tændes, og efter nogen tid er dens temperatur 450 °C. Med hvilken 
effekt afgiver denne plade energi til omgivelserne som temperaturstråling? 
 
Løsning: 450 °C svarer til  en kelvintemperatur på (450+273) K = 723 K. 
Pladen betragtes som et sort legeme, og det antages, at man kan se bort fra 
varmeledning og stråling til resten af komfuret. I følge Stefan-Boltzmanns Lov 
bliver effekten da: 
 

( ) kW 1,10W1010,1K723m101,7
Km

W1067,5 3422
42

84 =⋅=⋅⋅⋅⋅=⋅⋅= −−TAP σ  

 
Opgave 16 
Vi afgiver selv temperaturstråling! Den samlede overflade af et ansigt er 
normalt ca. 300 cm2, og en typisk temperatur af huden er ca. 33 oC.  
Med hvilken effekt afgiver ansigtet temperaturstråling til omgivelserne? 
 
NB: Resultatet af beregningen i opgave 16 bliver ikke realistisk. Der sker 
nemlig også indstråling fra omgivelserne, svarende til omgivelsernes 
temperatur. Man kan vurdere denne effekt som forklaret i forsøget om Stefan 
Boltzmanns lov, se side 21-22. 
 
 
 
 
 
Jordens gennemsnitstemperatur og drivhuseffekten 
 
Hvad bliver Jordens gennemsnitstemperatur, hvis Jorden kan betragtes som 
et sort legeme i dynamisk ligevægt? 

 15 



 
 
 
 
 

varmeudstråling  
fra Jorden 

Indstråling fra 
Solen 

n 

 
 
 
 
 
 
 
Figuren viser en model for Jordens dynamiske ligevægt, h
drivhusgasser. Den indkommende effekt fra solstrålingen 
effekt af varmestrålingen fra Jorden. Det illustreres ved, a
Strålingen fra Solen ses som en ubrudt pil. Varmestråling
punkteret pil. Uden drivhusgasser ville der blive meget ko
 
Løsning: 
I dynamisk ligevægt afgiver Jorden og atmosfæren (
energi som temperaturstråling til omgivelserne med 
Jorden kan betragtes som en kugle med radius 6,37·
A for en kugle med radius R er  A = 4π·R2, derfor er 

( ) 214262 m1010,5m1037,644 ⋅=⋅⋅=⋅= ππ RA . 
 
Af Stefan-Boltzmanns Lov fås  

444

A
PT

A
PTTAP

⋅
=⇔

⋅
=⇔⋅⋅=

σσ
σ  

 
Ved indsætning i den sidste formel findes temperatu
 

K254
m1010,5

Km
W1067,5

W102,1
4 214

42
8

17
4 =

⋅⋅⋅

⋅
=

⋅
=

−A
PT

σ

 
Dette resultat er helt i skoven. Gennemsnitstempera
overfladen er snarere +15 °C end – 19 °C, altså en fe
34 grader. 
 
Nu er modellen naturligvis meget forsimplet, fx er de
kan finde gennemsnitstemperaturen ved at bruge St
hele Jorden, selv om temperaturen ikke er den samm
hovedårsagen til, at resultatet er så vildt, er, at der i
der både absorberes og udsendes varmestråling fra 
atmosfæren. Man bliver derfor nødt til at tage hensy
 

 

Jordoverflade
vis atmosfæren var uden 
er lig med den udgående 
t pilene er lige lange. 
en fra Jorden som en 
ldt på Jorden. 

som forklaret på side 13) 
effekten 1,2·1017 W. 
106 m. Overfladearealet 
Jordens overfladeareal:  

ren: 

C-19 != . 

turen for Jorden ved 
jl på ikke mindre end ca. 

t underforstået, at man 
efan-Boltzmanns Lov på 
e overalt på Jorden. Men 

kke er taget hensyn til, at 
Jorden og fra 
n til atmosfæren. 
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Atmosfæren er ganske vist gennemsigtig for lys, men nogle af atmosfærens 
gasser er ikke gennemsigtige for varmestråling. Disse gasser absorberer 
derfor varmestråling og derfor opvarmes atmosfæren. Herved vil den – 
ligesom vi så det med asfaltvejen – selv vil udsende temperaturstråling. Og da 
noget af den udsendte stråling fra i atmosfæren vil blive sendt tilbage til 
Jorden, så vil overfladetemperaturen i gennemsnit blive langt højere end de 
ca. – 19 °C, som vi fandt. 
  
Dette er kort beskrevet den såkaldte drivhuseffekt, og de gasser, som især 
absorberer varmestråling, kaldes drivhusgasser 
 
Atmosfæren er en blanding af flere gasser. Målt i antallet af molekyler er 
atmosfærens sammensætning fordelt på de forskellige gasser: 
 
N2 nitrogen  78        % 
O2 oxygen  21        % 
Ar argon      0,93   % 
CO2 carbondioxid   0,035 % 
 
Dertil kommer mindre mængder af andre gasser samt varierende mængder af 
vanddamp (H2O), methan (CH4) og ozon (O3). 
 
Det mærkelige er, at de tre hyppigste gasser, N2, O2 og Ar ikke spiller nogen 
rolle som drivhusgasser. Derimod er såvel carbondioxid (CO2), vanddamp 
(H2O) som methan (CH4) drivhusgasser. Det er disse gasser, især de to 
første, som har hovedansvaret for drivhuseffekten. 
 
Navnet ”drivhuseffekt” har sin baggrund i, at også glasset i et drivhus lader 
det synlige lys passere (glas er jo gennemsigtigt). Derved varmes jorden i 
drivhuset op. Da glasset i en vis udstrækning reflekterer varmestrålingen 
tilbage til jorden, er det en del af grunden til, at temperaturen i drivhuset 
bliver høj.  
 
Drivhuseffekten i Jordens atmosfære er altså ikke en ulykke. Det kan man 
ellers sommetider få indtryk af ved at læse avisen og se fjernsyn. Men 
tværtimod! Ovenstående beregning viser, at uden drivhuseffekten ville 
klimaet være så koldt, at vi næppe kunne leve på Jorden.  
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Drivhuseffektens betydning for temperaturen 
Vi vil nu se på en simpel model, hvor betydningen af atmosfæren inddrages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varmeudstråling fra 
Jorden, som absor-
beres af atmosfæren 

Varmudstråling fra 
atmosfæren, som 
absorberes af Jorden   

Lag i atmosfæren, som 
absorberer al varmestråling 
fra jordoverfladen 

Solindstråling  
som absorberes 
af Jorden 

Jordoverfladen 

Varmeudstråling til verdensrummet er 
lige så stor som solindstrålingen 

Figuren viser en meget simpel model, som tager højde for drivhuseffekten. De 
punkterede pile repræsenterer varmestråling. I denne model opfattes atmosfæren, som 
om den består af et lag, der tillader al solstråling at passere (den første pil) og som 
om den til gengæld absorberer varmestrålingen fra jordoverfladen 100 %. Pilenes 
længde illustrerer strålingseffekterne. Det ses, at Jorden får (og afgiver) den dobbelte 
effekt sammenlignet med en atmosfære uden drivhusvirkning. 
I modellen indgår der tre dynamiske ligevægte:  
1) Hele Jorden (med atmosfære) må i gennemsnit aflevere den effekt, som den 
modtager. Derfor er pilen længst til venstre (den indkommende strålingseffekt fra 
Solen) og den øverste pil (den effekt, der afgives til verdensrummet) lige lange. 
2) Jordens overflade modtager og afgiver i gennemsnit den samme effekt, som er det 
dobbelte af den direkte indstråling. (Hvilke pile illustrerer det?) 
3) Atmosfæren modtager og afgiver hele tiden samme effekt, som er det dobbelte af 
den direkte indstråling. (Hvilke pile illustrerer det?) 
 
Dette ville ifølge Stefan -Boltzmanns Lov, efter samme beregning, som blev 
brugt i den tidligere modelberegning, give en overfladetemperatur på: 

 

C29K302
m1010,5

Km
W1067,5

W102,12
4 214

42
8
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⋅⋅
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⋅
=
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altså – som nævnt – en langt højere temperatur, end den vi kender i dag.  
 
Selv om modellen af mange grunde er en overforsimpling, så antyder den 
alligevel, hvilken enorm betydning en ændring i drivhuseffekten kan tænkes 
at have. Når modellen er en overforsimpling, så er det bl.a., fordi der ikke 
bare sker ind- og udstråling fra ét lag i atmosfæren. En mere realistisk model 
får man, hvis man ser på ind- og udstråling fra mange atmosfærelag. Det er 
også urealistisk, at atmosfæren absorberer varmestrålingen 100 %.    
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Klimamodeller 
 
En model for, hvordan den virkelige atmosfære opfører sig, kan man finde 
mange steder i litteraturen og på nettet, se fx 
www.fipnet.gymfag.dk/klima/opgaver/opg-10.htm
 
Opgave 17  
Gå ind på ovenstående adresse, og svar på de spørgsmål, som er stillet der. 
 
I dag har klimaforskere udarbejdet meget komplicerede modeller for klimaet, 
hvor man ikke alene søger at se på virkningen forskellige steder på Jorden, 
men også på, hvad det betyder, at atmosfæren kun ganske langsomt ændrer 
sig. Modellerne inkluderer fx også havets samspil med atmosfæren, 
betydningen af fordelingen af kontinenterne og mængden af skyer. Men selv 
om modellerne er uhyre komplicerede, og selv om man kun kan udlede noget 
fra modellerne ved hjælp af beregninger fra store computere, så genfinder 
man principperne i modellerne i den ovenstående model. Igen og igen søger 
man at opstille dynamiske ligevægte., og dernæst beregner man ved hjælp af 
modellerne, hvad der sker, når disse ligevægte forskydes lidt i den ene eller 
anden retning. 
  
En vigtig faktor i modellerne er mængden af CO2 i atmosfæren. Gennem de 
sidste 50 år er mængden af CO2 med sikkerhed steget med ca. 13%, og den 
stiger stadig år for år. Det skyldes sandsynligvis menneskelig aktivitet. Ved 
afbrænding olie, kul og gas sker følgende proces:  
 

C + O2 → CO2 

 
så det er nærliggende at tro, at menneskers stadig forøgede energiforbrug 
har et hovedansvar for, at mængden af CO2 i atmosfæren er steget. 
 
Det er som sagt sikkert, at mængden af CO2 er stigende. Det er også så godt 
som sikkert, at temperaturen i de seneste ca. 20 år globalt set har været 
ekstremt høj sammenlignet med de seneste ca. 150 år, hvor man har 
nogenlunde pålidelige målinger. Selv om der af forskellige grunde er en vis 
usikkerhed omkring pålideligheden af ældre målinger, så er der næppe tvivl 
om, at de globalt set fem varmeste år, man kender, i varme-rækkefølge er: 
1998, 2002, 2001, 1995 og 1997. Som man ser, falder de alle inden for de 
seneste ti år, og 2002 var det 24. år i træk, hvor temperaturen var over 
gennemsnittet for perioden 1961-1990!! 
 
Er det så et sikkert tegn på, at den øgede drivhuseffekt har givet et varmere 
klima? Her skal man passe meget på. For selv om to størrelser følges ad, så 
er det ikke sikkert, at det ene er årsag til det andet. 
Som eksempel på to størrelser, der følges ad, uden at den ene størrelse er 
årsag til den anden, kan man påpege det faktum, at der især er mange 
trafikulykker på varme sommerdage. Det er også et faktum, at der spises 
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meget is på varme sommerdage. Men alligevel er der nok ikke mange, som vil 
mene, at det er spisning af iskager, som er farlig for trafiksikkerheden. 
 
Det er vigtigt at gøre sig klart, at CO2 ikke er den eneste virksomme 
drivhusgas. Faktisk er der på det seneste opstået en vis tvivl om, hvorvidt CO2 
er den ”værste forbryder”. Måske vil andre drivhusgasser, som også er øget i 
de seneste år, på længere sigt give et endnu bidrag til sen samlede 
drivhuseffekt. Det gælder bl.a. CFC-gasser og CH4. De forekommer ganske 
vist langt mere sparsomt end CO2, men den kraftige øgning har til gengæld 
sandsynligvis en meget stor virkning, se nærmere 
www.dr.dk/videnskab/artikler/nasa/juli03/opvarmningens.asp. Det er en 
pressemeddelelse fra NASA af 14.juli 2003, som er gengivet af DR. 
 
Klimamodellerne er endnu ikke gode nok til at give et sikkert svar på, om den 
forøgede drivhuseffekt allerede nu har givet en temperaturstigning, og deres 
forudsigelser for fremtiden er stadigvæk usikre. Især har det vist sig 
vanskeligt at inkludere skydækket i klimamodellerne, samtidig med at man 
ved, at skydækket har meget stor betydning for strålingsbalancen. Noget kan 
endda tyde på, at lave og høje skyer ikke har samme virkning, og her har 
man fået øjnene op for, at de skystriber, som højtgående fly efterlader, 
måske også kan have en stor virkning for mængden af høje skyer, som især 
har en opvarmende effekt. Se fx nærmere 
www.wired.com/news/technology/0,1282,52512,00.html eller 
cimss.ssec.wisc.edu/wxwise/class/contrail.html
 
Når man ikke kan være sikker på, at temperaturstigningen skyldes den øgede 
drivhuseffekt, så skyldes det også, at klimaet altid har varieret, også førend 
mennesket påvirkede atmosfærens sammensætning. Og i forhistorisk tid har 
variationerne været langt større end dem, vi ser i dag. Fx havde vi for 12.000 
år siden istid. Dengang var temperaturen i Danmark mindst 15 grader lavere 
end nu. Omvendt viser fx gamle rapporter om havisens udbredelse og 
resultater fra undersøgelser af Grønlands indlandsis, at klimaet i flere perioder 
har været mindst ligeså varmt som i dag. 
 
Det skal også nævnes, at der er konkurrerende teorier for årsagen til den 
opvarmning, som vi ser i disse år. En af disse teorier (solteorien), som er 
udformet af danskerne Eigil Friis-Christensen og Henrik Svensmark, peger på, 
at en hovedårsag til en kortvarig klimaændring, herunder de seneste års 
opvarmning, kan være ændringer af intensiteten af den strøm af partikler, 
den såkaldte solvind, som kommer fra Solen, se nærmere fx 
www.dsri.dk/~hsv/html_Carls_solartikel.htm. Sagen er fortsat meget 
omdiskuteret, se fx en større artikel, hvor Peter Laut fra DTU rejser en alvorlig 
kritik af baggrunden for de fundne statistiske sammenhænge i solteorien. 
Artiklen kan findes på www.dams.dk/blad/artikler/laut.pdf . 
   
Flertallet af klimaforskere i dag mener, at de seneste års klimaændring i det 
mindste delvis kan forklares ud fra menneskelig aktivitet, og specielt peger de 
på den øgede drivhuseffekt på grund af atmosfærens ændrede 
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sammensætning. FN har nedsat et klimapanel (IPCC, som står for 
Intergovernmental Panel on Climate Change), som løbende opsamler viden 
om emnet, se 
www.emraad.dk/publikationer_nedlagt/Rapporter_nedlagt/ipccfolk.htm  
Her kan man finde en oversigt: ”IPCC og globale klimaændringer – en 
indføring”, udgivet af Energimiljørådet. 
 
Man kan derfor hævde, at uenigheden i dag nok snarere går på, om den 
ændrede sammensætning af atmosfæren vil have en lille, en stor – eller 
muligvis endda en katastrofal – betydning for fremtidens klima. Men selv om 
betydningen for klimaet stadig er usikker, så er der også ret bred enighed om, 
at risikoen ved at lade stå til er stor. Man bør gøre, hvad man kan, for at sikre 
en bæredygtig udvikling.  
 
 
FORSLAG TIL EKSPERIMENTER 
 
Infrarød stråling 
Mål temperaturen af forskellige flader med et termometer, der kan registrere 
infrarød stråling. Mål fx temperaturen af husvægge, af et ansigt, af en skys 
underside, af en tændt kogeplade på laveste trin, væggen i en dybfryser. 
 
Energiomsætningen hos en hvilende person 
En person anbringes i en lukket flamingo-kasse. Nærmere om udførelse og 
behandling af resultater: Se Torben Lenskjær og Jørgen Aagren Nielsen: Krop 
og energi, Gyldendal 1989, side 35-39. 
 
Betydningen af en flades albedo 
Det ene af to ens metalbægre sværtes sort, mens det andet holdes blankt. 
Fyld metalbægrene halvt med vand, og belys dem på samme måde med en 
kraftig lyskilde. Iagttag og forklar temperaturudviklingen i de to bægre.   
 
Undersøgelse af effekten fra en solcelle eller et solcellepanel 
Solcellen forbindes til en variabel resistor. Solcellen eller et solcellepanel 
belyses af Solen (evt. af en ”kunstig” sol i form af en kraftig lyskilde. 
Ved at måle henholdsvis spændinsfaldet U over resistoren og strømstyrken I  
gennem resistoren findes den omsatte effekt P, idet der gælder, at P = U·I.  
 
Stefan Boltzmanns Lov 
Ifølge Stefan Boltzmanns Lov er den effekt Pa, der afgives som 
temperaturstråling fra en varm overflade med arealet A og kelvin-
temperaturen Tbeholder: 

4
beholdera TAP ⋅⋅= σ  

Men da overfladen også modtager stråling fra omgivelserne, vil overfladen A 
modtage effekten Pm fra omgivelserne: 

4
m omgP A Tσ= ⋅ ⋅ ivelser  

hvor Tomgivelser er omgivelsernes kelvintemperatur. 
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Den samlede effekt, hvormed fladen afgiver energi til omgivelserne, er derfor: 
4 4

a beholder omgivelserP A T A Tσ σ= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅  

En såkaldt termosøjle (ligner et lille halvåbent rør) forbindes til en 
fintmærkende voltmeter. Når den åbne ende af termosøjlen modtager stråling 
fra en flade, som har højere temperatur end omgivelserne, vil der opstå et 
spændingsfald U, som måles med voltmetret. Det oplyses, at U  netop er 
proportional med den effekt, som termosøjlen modtager minus den effekt, 
hvormed den afgiver til omgivelserne. Derfor vil U netop opfylde 

aPkU ⋅= 1  
hvor k1 er en konstant, som fabrikanten opgiver. Derfor må der gælde: 

4 4
beholder omgivelserU k T k T= ⋅ − ⋅  

hvor 
Akk ⋅⋅= σ1  

også er en konstant, da den er produktet af tre kontanter. 
 
Det er øvelsens formål at undersøge, om udstrålingen er i overensstemmelse 
hermed, dvs. øvelsen er en undersøgelse af Stefan-Boltzmanns Lov i et 
specielt tilfælde.  
Vandet i en zink-beholder opvarmes til kogning. Der placeres en omrører i 
beholderen. En termosøjle forbundet til et fintmærkende voltmeter placeres i 
en fast position lige uden for beholderen. Mål stuetemperaturen tomgivelser. Mål 
spændingsfaldet U og tbeholder  med passende mellemrum. Målingerne 
fortsættes  indtil tbeholder er ca. lig med stuetemperaturen. For at få 
temperaturen til at falde tilpas hurtigt kan man evt. udskifte noget af vandet 
med koldt vand. Eventuelt kan man også lægg is i beholderen, så 
temperaturen falder til under stuetemperaturen. Det betyder, at U skifter 
fortegn og bliver negativ. 

 

 
Opstil et skema med størrelserne U, tbeholder , Tbeholder , , tomgivelser, 
Tomgivelser, , hvor t  betegner temperaturen målt i celsius og T betegner 

temperaturen målt i kelvin. 

4
beholderT

4
omgivelserT

Tegn en graf, hvor er afsat på x-aksen og U er afsat på y-aksen.  4
beholderT

Hvad må man vente om denne graf, hvis Stefan-Boltzmanns Lov er opfyldt? 
Hvor skærer grafen x-aksen?  
Stemmer det med, hvad man kan forvente, hvis teorien holder?  
 
 
 
BÆREDYGTIG ENERGI I LOKALSAMFUNDET 
 
Energi i København 
  
København vil bidrage til begrænsning af drivhuseffekten ved at nedsætte  
CO2-emissionen fra byen. I følge Københavns CO2-plan (kan downloades fra 
www.miljoe.kk.dk) skal emissionen fra kommunen reduceres med 35% fra 
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1990 til 2010. På længere sigt skal CO2-emissionen reduceres med 70-80% 
for at leve op til bæredygtighed på dette område.   
 
København satser på flere forskellige fronter for at nedsætte CO2-emissionen  
og for i det hele taget at gøre energiforsyningen mere bæredygtig. Byen 
bruger store mængder energi døgnet rundt. Energien bruges bl.a. til at varme 
huse op, til elektriske apparater, til biler, busser og tog, i industrien og på 
sygehuse.  
 
Et overblik over nogle af de store satsninger i København kan man få på 
hjemmesiden for "Københavns Energi" www.ke.dk (her skal man fra forsiden 
gå til indeks og herfra til  miljøprojekter) og på hjemmesiden for Københavns 
Agenda 21 arbejde www.miljoe.kk.dk/la21
 
Nedenfor gives adresserne på nogle hjemmesider, hvor de enkelte teknologier 
og projekter uddybes mere: 

o solceller www.byforny.dk/solivalby/ , www.solenergi.dk   
o vindmøller, www.windpower.org/da/core.htm, 

www.midddelgrunden.dk   ( Her kan man på daglig basis følge 
vindhastighed og produktion for hver af de 20 vindmøller i 
Middelgrundens Havmøllepark)  

o geotermisk fjernvarme, www.dong.dk/hgs/  ,  
o kraftvarme  www.e2.dk 
o energieffektivitet www.ke.dk (her skal man fra forsiden gå ind under 

privat, herfra vælges rådgivning og så sparetips ), 
www.rockwool.com/sw3345.asp (her vælges environment og derefter 
reports og så 2002 Environmental report), www.sparenergi.dk , 
www.varme-vinduer.dk , www.elsparefonden.dk (vælg her energi og
miljø) 

 

 
 
Undersøgelser af Københavns energiprojekter ved 
informationssøgning på internettet. 
 
Udvælg i samarbejde med jeres lærer at besvare én eller flere af de følgende 
opgaver. Nogle af spørgsmålene kan besvares meget kort, mens andre giver 
mulighed for forskellig grad af fordybelse. 
I kan, efter aftale med jeres lærer, besvare enkelte eller flere af 
spørgsmålene i opgaverne individuelt eller i grupper. Opgaverne kan besvares 
ved hjælp af de ovenfor anførte internetadresser og supplerende adresser ved 
de enkelte opgaver. 
 
Opgave 18 
Få en hurtig oversigt over nogle vedvarende energiteknologier i København 
ved at besvare nedenstående spørgsmål. Arbejdstid: ca. to timer med adgang 
til internettet. 
 
Solceller 
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o Hvor stor en del af elforbruget i Valby skal dækkes af solceller i år 
2025? 
Hvor mange m2 solceller kræver det? 
Hvor mange fodboldbaner af Parkens størrelse svarer det til? 

o Hvor mange solcelleanlæg er der i dag i København? 
Angiv adressen for to solcelleanlæg i Københavnsområdet, angiv 
effekten og fortæl hvor på bygningen de sidder.  

o Hvis man selv installerer et solcelleanlæg på sit hus, hvad betaler 
KE(Københavns Energi) så for 1 kWh solproduceret elektrisk energi, 
som man sælger til dem? 
Hvad betaler I hjemme hos jer for 1 kWh elektrisk energi? 

o Hvor mange m2 solcellepanel med en virkningsgrad på 14% kræves 
der for at klare en families årlige elforbrug på 3000 kWh? 
Hvor stor en procentdel udgør dette areal af et typisk tag på et hus? 
Er der plads? 

 
Vindmøller 

o Hvor mange vindmølleanlæg driver KE? 
Hvor mange vindmøller er der på Middelgrunden? 
Hvilken effekt har hver af møllerne på Middelgrunden? 
Hor stor en del af byens el-forbrug producerer møllerne på 
Middelgrunden? 
Hvor mange kWh elektrisk energi producerede KEs vindmøller i år 
2001? 
Hvor mange familiers forbrug svarer det til? (En familie bruger ca. 3000 
kWh pr år). 

 
Superledende kabel 

o Hvornår tog KE det første superledende kabel i brug? 
Hvor meget kan produktionen af elektrisk energi reduceres med, hvis 
en stor del af højspændingsledningerne bliver lavet af superledende 
kabler? 

 
Geo ermisk fjernva met r  

o Hvor mange boliger skal i år 2004 forsynes med geotermisk fjernvarme 
i København? 
Hvor kommer den geotermiske varme fra?  Forklar meget kort 
princippet i et geotermisk varmeanlæg. 

 
 
Opgave 19 
Giv en mere dybtgående beskrivelse af fire væsentlige energiteknologier i 
Københavns energiplaner: solceller, vindmøller, kraftvarme, geotermisk 
fjernvarme. 
Nedenstående punkter viser nogle spørgsmål, som kan besvares for hver af 
de fire teknologier.  

o Beskriv hvert projekt ud fra et teknisk synspunkt. Hvordan virker det? 
Gør rede for, om det er en stort set færdigudviklet teknologi, eller om 
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det er en teknologi, som har undergået en stor udvikling inden for din 
levetid, d.v.s. de sidste ca. 20 år. På hvilke punkter er teknologien i så 
fald blevet forbedret? 
Gør rede for, om der forventes en fortsat udvikling af teknologien, og i 
så fald hvilke ændringer og forbedringer, man forventer at opnå. 

o Gør rede for prisen og den evt. forventede fremtidige pris ved 
produktion af 1 kWh energi fra den givne teknologi. 

o Hvilke energiressourcer benyttes som input? 
Er disse energiressourcer vedvarende? 

o Gør rede for hvor megen energi, der i dag produceres med denne 
teknologi i kommunen, og gør rede for planerne for, hvor megen 
energi der skal produceres i fremtiden med denne teknologi. Sæt 
tallene i forhold til det samlede forbrug af denne type energi(varme, el) 
i kommunen. 

o Vurdér eventuelle arealmæssige, økonomiske, tekniske og  andre 
begrænsninger på udbredelsen af denne teknologi i kommunen. Sæt 
gerne tal på vurderingerne, hvor det er muligt. 

o Vurdér projektets bæredygtighed ved at beskrive projektet i forhold til 
de relevante energiindikatorer i afsnittet om indikatorer. 
Diskuter, om der for dette projekt kan være andre forhold end de 
nævnte energiindikatorer, som er væsentlige for projektets 
bæredygtighed 

 
Opgave 20 - CO2-emission. 
Det handler om CO2-emissionen især i København, men der er også både et 
globalt og et personligt perspektiv.   
(brug  "CO2-plan for København 1990-2010", kan downloades fra 
www.miljoe.kk.dk eller rekvireres fra Københavner Information tlf. 33666633) 
 
Størrelse af CO2-emission 

o Gør rede for hvor mange tons CO2, der blev produceret pr. indbygger 
pr.år i 1996 i henholdsvis Danmark, EU, USA og Afrika.  
Diskutér mulige årsager til forskellene mellem de enkelte lande. 
Diskutér konsekvenserne af disse forskelle i forhold til en bæredygtig 
udvikling. 

o Hvor mange tons CO2 blev der produceret pr. indbygger i København i 
år 2000? Hvor mange tons er det samlet for København dette år? 

 
CO2-emission fra forskellige sektorer. 

o Gør rede for, hvordan CO2-emissionen i København fordeler sig på de 
tre sektorer, energi, transport og affaldsforbrænding. 

o Beregn hvor mange kg CO2  et kulfyret kraftværk vil udsende for at 
levere elektrisk energi til en almindelig familie, som bruger ca. 3000 
kWh pr. år. Der bruges ca. 300 g kul til at producere 1 kWh elektrisk 
energi. Du skal bruge atomvægtene af C og O i beregningerne. 

o Gør rede for, hvordan CO2-emissionen fordeler sig på el og varme i 
København i år 2000.  
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Gør rede for udviklingen i den samlede CO2 emission fra energisektoren 
fra 1990-2000. 

o Gør rede for CO2-emissionen fra transport i København i år 2000, og 
for udviklingen fra 1990 til 2000. 

o Gør rede for, hvilke virksomheder der bidrager mest til CO2-emissionen 
i København. 

 
Nedsættelse af CO2 emissionen- . 

o Gør rede for, hvor meget kommunen regner med at kunne nedsætte 
CO2-emissionen med forskellige virkemidler. Angiv reduktionen i tons 
CO2 og i % af emissionen i år 2000 for de virkemidler, hvor du kan få 
fat på tal. 
Diskutér hvem der kan have interesse i en hurtig nedsættelse af CO2-
emissionen, og hvem der kan have interesse i en langsommere 
nedsættelse. 

o Diskutér hvilke muligheder du har for at nedsætte CO2-emissionen fra 
dine egne personlige aktiviteter? 
Vil du gøre det? Hvorfor/hvorfor ikke? 

 
 
Opgave 21- Udviklingen i energiforbruget i Danmark fra 1980-2000 
( www.ens.dk vælg linket Landsdækkende energista istik, og her vælges 
Energista istik 2001) 

t
t

f

o Beskriv udviklingen i bruttoenergiforbruget og forbrugets fordeling på 
brændsler. 
Beskriv udviklingen i energieffektiviteten målt som det samlede 
energiforbrug i forhold til samfundets samlede produktion målt i 
penge(BNP). 
Diskutér mulige årsager til at udviklingen er forløbet på denne måde.  

o Beskriv udviklingen i energiforbrugets fordeling på de fire sektorer: 
transport, handel-service, produktion og husholdninger. 
Diskutér mulige årsager til at udviklingen er forløbet på denne måde. 

o Beskriv udviklingen i energiforbrug til rumopvarmning og til elektriske 
apparater i husholdningerne. 
Beskriv udviklingen i forbrugets størrelse i forhold til antal m2 i 
boligerne og til antal elektriske apparater i husholdningerne. 
Diskutér mulige årsager til at udviklingen er forløbet på denne måde. 

 
Opgave 22 - Energieffektivitet. 
Energieffektiviteten er stor, hvis man f.eks. kun skal bruge lidt energi til at 
holde sit hus varmt eller til at lyse huset op eller til at blive transporteret et 
vist antal km. Med smart teknologi og omtanke kan man få den samme 
service med mindre energi. I denne opgave handler spørgsmålene om to 
områder: opvarmning af huse og belysning samt andre elektriske apparater i 
boligen. 
 
Opvarmning a  huse 
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o Giv et overblik over, hvad der kan gøres for at spare energi til 
opvarmning af et hus.  

o Gør i ord rede for, hvad pindediagrammet på s.5 i Environmental report 
2002 fra Rockwool fortæller om varmetabet gennem husmurene i 
forskellige lande i Europa. 
Vurdér hvad der er umiddelbart forbavsende i disse oplysninger og 
diskutér årsager til dette. 

o Sammenlign energiforbruget til opvarmning af et nyt dansk hus med 
energiforbruget til opvarmning af et gennemsnitligt dansk hus. Angiv 
hvor mange procent energiforbruget i det nye hus udgør af 
energiforbruget i gennemsnitshuset. 
Angiv en tilsvarende procentdel for et passivt hus, d.v.s. et hus som er 
bygget med henblik på at udnytte energien i solindfaldet optimalt.  

o Gør rede for energitabet (kWh/m2 pr år) gennem forskellige typer 
vinduer. Gør også rede for hvilke teknikker, der bidrager til at nedsætte 
energitabet i de forskellige typer vinduer. 

 
Elektriske apparater. 
o Gør rede for forskellige apparaters andel i % af elforbruget i en 

husholdning. Gør rede for mulighederne for at lave de enkelte 
apparater mere energi- effektive. 

 
Belysning. 
o Gør rede for teknikken i A-pærer(sparepærer) og i  gammeldags 

glødelamper. Hvorfor er A-pærerne mere energieffektive end 
glødepærer? 
Vurdér hvor megen elektrisk energi man kan spare om året i dit hjem 
ved at udskifte alle glødepærer med A-pærer. 

 
Opgave 23- Grønt regnskab. 

o Lav et grønt regnskab for dit eget hjem (brug 
www.energioplysningen.dk og vælg linket energibespa elser og her 
videre til hjemmets grønne regnskab) 
eller 

r

o Lav et grønt regnskab for din skole (du kan få data hos skolens pedel, 
eller hvis skolen ligger i København hos Københavns Energi 
kundeservice, Tom Thomsen, tlf. 33952456) 

 
 
 
EKSKURSIONER 
Nogle muligheder for ekskursioner i Københavnsområdet: 
 
Amagerværket 
Kraftværksvej 37 
2300 København S 
 
Man vil også på Amagerværket kunne høre lidt om det geotermiske 
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fjernvarmeanlæg, som bygges på stedet. Det geotermiske anlæg forventes at 
starte produktionen omkring 1. november 2004. 
Kontakt Helle Madsen, hlm@e2.dk, tlf. 39253507 
 
Avedøreværket 
Hammerholmen 50 
2650 Hvidovre 
Kontakt Thomas Scott Lund, tsl@e2.dk, tlf. 36883688 
 
Solceller i København 
En rundvisning til nogle anlæg på Vesterbro og oplysninger om 
solcelleprojekterne. 
Kontakt Thomas Brændgaard Nielsen, tbni@ke.dk, tlf. 33953898 
            Københavns Energi 
            Studiestræde 54 
            1554 København K 
 
Vindmøller i København 
Mulighederne for ekskursioner er uklare på tidspunktet, hvor dette skrives. 
Information om mulighederne kan fås på følgende adresser 
Kommunikationsafdelingen, E2, tlf. 44806000 
Københavns Miljø-og Energikontor, tlf. 35373636 
Blegdamsvej 4B, 2200 København N 
 
Energieffektivitet 
Der er mulighed for at få en medarbejder fra Københavns Energi ud på 
gymnasiet og fortælle om mulighederne for elbesparelser. 
Kontakt Lene Tingleff, tlf. 33953701 
Københavns Energi, Rådgivning og salg til privatkunder.  
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KOMPETENCER 
 
De centrale na urfaglige kompetencer: t
  

• Empirikompetence 
at kunne opleve og udøve kreativitet i naturfaglige sammenhænge 
at kunne observere, beskrive og klassificere 
at kunne eksperimentere og udføre feltarbejde (anvende måleudstyr, 
kende fejlkilder og usikkerhed, …) 
at kunne behandle data 
at kunne foretage risikovurderinger 
at kunne forstå sammenhænge mellem teori og empiri, .... 
 

• Modelleringskompetence 
at kunne problemformulere 
at kunne udvælge og behandle variable 
at kunne bestemme kausalitet, verificere, falsificere, .... 
 

• Repræsentationskompetence 
at kunne bruge de forskellige repræsentationer for naturens 
fænomener og kende deres styrker og svagheder 
at kunne skifte mellem de forskellige repræsentationsformer, ... 
 

• Perspektiveringskompetence 
at kunne reflektere over naturvidenskabens egnethed til og 
begrænsning ved arbejde med forskellige problemstillinger 
at kunne tage stilling til pålideligheden af udsagn som indeholder 
naturfaglig viden i almindelige informationskilder (aviser, tv, …) 
at kende centrale elementer af naturvidenskabens verdensbilleder og 
erkendelsesformer 
at kunne reflektere over samspillet mellem samfund, naturvidenskab 
og teknologi 
kritisk kunne vurdere naturfaglig viden og erkendelsesformer i forhold 
til anden viden og andre erkendelsesformer, ... 

 
 
Generelle kompetencer: 
 

• kommunikationskompetence 
• tankegangskompetence 
• ræsonnementskompetence 
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Kompetenceanalyse af dette materiale  
 
 
INDLEDNING 
Empiri- og perspektiveringskompe ence samt ræsonnemen skompe ence  t t t

- t t
t

 

r  

Agenda 21: Informationssøgning. 
Indikatorer: Hvad skal man måle – er det overhovedet muligt? Og hvor godt 
kan det gøres? Vurdering af indikatorer. 
 
FODSPOR 
Modellerings- og empirikompetence samt tankegangskompetence 
Økologisk fodspor: Simpel modeldannelse, databehandling og 
variabelkontrol.  
Energifodspor: Modeldannelse og databehandling.  
 
DRIVHUSEFFEKT OG DYNAMISK LIGEVÆGT 
Modellerings  og perspektiveringskompe ence samt ræsonnemen s- og 
kommunika ionskompetence 
Dynamisk ligevægt, Jordens temperatur og drivhuseffekt, mv: Fysisk 
ræsonnement, matematisk modeldannelse, vurdering af modelberegninger og 
målinger. Referat- og beskrivelsesopgaver. 
Klimamodeller: Informationssøgning. Ræsonnement og vurdering af den 
orøgege drivhuseffekt og mulige årsager hertil. 
 
EKSPERIMENTER 
Empiri- og modelleringskompetence
 
BÆREDYGTIG ENERGI I LOKALSAMFUNDET 
Perspektive ings- og repræsentationskompetence
Energiprojekter: Informationssøgning og –vurdering.  
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