
Globalt udviklingsmål: Beskyttelse af skove, floder og have 

En undervisningsvejledning: Et fysikmodul om verdens problemer med beskyttelse af skove, floder 
og have, og hvorledes disse hænger sammen med landenes udvikling. Modulet omhandler også 
forskellige former for matematisk sammenhæng mellem to målte størrelser. 

 
Produktkrav: 

1. At svare på opgaverne i øvelsesarket. 
2. At fremlægge de fundne sammenhænge for klassen på fornuftig vis. 
3. At fremlægge overvejelser omkring de fundne sammenhænge. 
 

Fysikfaglige mål 

C-niveau: 

 kende og kunne anvende enkle modeller, som kvalitativt eller kvantitativt kan forklare 
forskellige fysiske fænomener 

 gennem eksempler kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af 
naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling 

 kunne præsentere eksperimentelle data hensigtsmæssigt og behandle dem med henblik på 
at afdække enkle matematiske sammenhænge 
 

B-niveau: 
 kende og kunne opstille og anvende modeller til en kvalitativ eller kvantitativ forklaring af 

fysiske fænomener og sammenhænge 
 kunne behandle eksperimentelle data med henblik på at diskutere matematiske 

sammenhænge mellem fysiske størrelser 
 gennem eksempler og i samspil med andre fag kunne perspektivere fysikkens bidrag til 

såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling 
 kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe. 

 
A-niveau: 

 kende, kunne opstille og kunne anvende et bredt udvalg af modeller til en kvalitativ eller 
kvantitativ forklaring af fysiske fænomener og sammenhænge samt kunne diskutere 
modellers gyldighedsområde 

 kunne analysere et fysikfagligt problem ud fra forskellige repræsentationer af data og 
formulere en løsning af det gennem brug af en relevant model 

 kunne behandle eksperimentelle data med henblik på at diskutere matematiske 
sammenhænge mellem fysiske størrelser 

 gennem eksempler og i samspil med andre fag kunne perspektivere fysikkens bidrag til 
såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling 

 kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe. 
 

 



Modulets tilrettelæggelse (1-2 moduler): 

 Som introduktion til modulet kan man evt. se de to film fra hjemmesiden: 
www.verdenidinehender.nmdesigns.org under emnet: Skove, floder og have. 

 Introduktion til dagens opgave til brug af Gapminder på projekter med følgende link: 
http://www.gapminder.org/world/#$majorMode=chart$is;shi=t;ly=2003;lb=f;il=t;fs=11;al=
30;stl=t;st=t;nsl=t;se=t$wst;tts=C$ts;sp=5.59290322580644;ti=2005$zpv;v=0$inc_x;mmid=
XCOORDS;iid=ti;by=ind$inc_y;mmid=YCOORDS;iid=pp59adS3CHWe8O%2DN9RgxzDw;by=i
nd$inc_s;uniValue=8.21;iid=phAwcNAVuyj0XOoBL%5Fn5tAQ;by=ind$inc_c;uniValue=255;g
id=CATID0;by=grp$map_x;scale=lin;dataMin=1990;dataMax=2005$map_y;scale=lin;dataMi
n=1000;dataMax=596920000$map_s;sma=49;smi=2.65$cd;bd=0$inds=i29_t001990,,,,;i37_
t001990,,,,;i239_t001990,,,,;i184_t001990 

 Her kan bl.a. vises, hvorledes akserne gøres lineære, hvordan grafen afspilles (og hvordan 
hastigheden på afspilningen nedsættes), og hvor man henter dataarket. 

 Eleverne ser introduktionsfilmen om Gapminder på: 
http://www.gapminder.org/world/#$majorMode=chart$is;shi=t;ly=2003;lb=f;il=t;fs=11;al=
30;stl=t;st=t;nsl=t;se=t$wst;tts=C$ts;sp=4.72000000000001;ti=2004$zpv;v=1$inc_x;mmid=
XCOORDS;iid=tkdAnkbHJxPAlRX6P1mAh8w;by=ind$inc_y;mmid=YCOORDS;iid=tK87SOy%2
DoZlfW99UDD7L3hw;by=ind$inc_s;uniValue=8.21;iid=phAwcNAVuyj0XOoBL%5Fn5tAQ;by=
ind$inc_c;uniValue=255;gid=CATID0;by=grp$map_x;scale=lin;dataMin=-
20.3786;dataMax=22$map_y;scale=lin;dataMin=-
0.8942;dataMax=65$map_s;sma=49;smi=2.65$cd;bd=0$inds= 
 

 Eleverne arbejder i grupper med øvelsesarket. 
 

 Eleverne fremlægger i grupper deres arbejde for klassen. 
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Øvelsesark (laves i grupper) 

 Øvelsen handler om at undersøge, hvorledes udnyttelsen/brugen af skove, have og floder 
hænger sammen med landes udvikling. Ved første øjekast ser dette ikke ud til at have 
meget med fysik at gøre, men øvelsen handler om at se sammenhænge mellem to 
forskellige målte størrelser og om enheder. Så selv om indholdet ikke er fysikfagligt, er 
måde at arbejde på meget som i fysik. 

 Gå ind på hjemmesiden: www.gapminder.org 
 Hjemmesiden er en grafisk redskab til at vise data om mange forskellige forhold i verden 

om alt fra børnedødelighed til hvor mange km vejstrækning et givent land har. 
 Det første I skal gøre er at trykke på fanen ”Gapminder World” øverst på hjemmesiden. Nu 

er I fremme ved dataviseren. 
 Tryk på Ikonet og se den tilhørende film: 

                           

 Indstil nu akserne til at være lineære. Dette gøres med ikonerne:  Og her vælges 
”lin”. 

 Leg lidt med programmet, prøv fx at ændre på det, der vises på akserne. Prøv også 

knappen:  
Bemærk, at du kan ændre på hastigheden med den lille skyder ved siden af play-knappen: 

 
 

 1. aksen indstilles nu til at vise ”Time” og 2. aksen skal vise: ”Wood removal (cubic meters)” 
denne findes under feltet ”Environment”. 

 Markér Rusland og Canada på listen over lande til højre og tryk på play-knappen. Svar på 
følgende: Hvem fælder mest skov: Rusland eller Canada? Kan I også ved hjælp af 
programmet finde ud af, hvilket land der har mest skov? 

 Ved at benytte ikonet: i nederste, venstre hjørne af grafen kan man hente de data, der 
præsenteres på skærmen. 

 Lav nu en lineær regression af dataene for Canada, og lav to lineære regressioner af 
dataene for Rusland for årene 1990-2000 og 2000-2005. 
Til dette kan evt. benyttes gratisprogrammet Graph, der kan hentes på www.padowan.dk 
eller Maple 
 
 
 
 
 
 

http://www.gapminder.org/
http://www.padowan.dk/


 Svar på følgende: 
A) Hvad er hældningerne for de tre rette linjer? Og hvad er disse et udtryk for? 
B) Hvad er enhederne for hældningerne? 
C) Hvad er fortegnene for hældningerne? Hvilken betydning har fortegnet? 
D) Hvis udviklingen fortsætter som i den sidste regression for Rusland (2000-2005) og som i 
regressionen for Canada, Hvornår vil Rusland så igen skove mere træ end Canada? 
 

 Nu skal I lave en selvstændig undersøgelse. I skal sammenligne data for skove, floder eller 
have for et I-land og for et U-land: 

o I jeres sammenligning skal indgå to regressioner af udvalgte data for de to lande. 
Regressionerne behøver ikke være lineære. 

o Giv et bud på en forklaring på den forskel I ser. 
o Fremstil en Power Point hvori I forklarer den undersøgelse, I har lavet for klassen. 

Til at vise de data, I har undersøgt, må I ikke benytte Gapminder. I skal benytte fx 
Graph, Maple eller et andet matematikprogram. 

o I jeres fremlæggelse skal I også redegøre for, hvilke overvejelser I har gjort, da I 
lavede jeres undersøgelse og sammenligning. 

o Fremlæggelsen for klassen skal tage 5-7 min.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Følgende materiale om lineær regression kan evt. benyttes som optakt til modulet. 

FYSIK 

- Bestemmelse af usikkerheden på en graf - 

I følgende tænkte forsøg forestiller vi os, at vi vil måle, hvor hurtigt snelaget på en vandret 
overflade vokser, når sneen falder med en jævn hastighed. 

1) Tegn en forsøgsopstilling. 
Der måles i forsøget sammenhørende værdier af tiden, t, og snetykkelsen, d. 

2) Indtegn følgende målepunkter på en (t, d)-graf: 
 

Tid i 

timer 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 

d i 

mm 

0 15 38 53 71 90 100 120 132 145 170 182 198 215 

 

3) Tegn den bedste rette linje gennem punkterne på grafen (tendenslinjen). 
 

4) Find hældningen af den rette linje. 
 

Svar på følgende: 

5) Hvad er enheden på hældning? 
6) Opskriv en formel efter hvilken man kan bestemme snelaget tykkelse d efter tiden t. 

 
Indtegn nu en ny ret linie på grafen, denne skal have en anden hældning end den første. Denne 
nye linje behøver ikke gå helt så godt gennem punkterne, men skal stadig repræsentere så mange 

målepunkter som muligt. Den nye linje angiver usikkerheden af målingerne. Find hældningen af 
den nye linje. Forskellen mellem de to hældninger angiver nu usikkerheden på den målte 
hældning. 

7) Angiv resultatet på hældningen med usikkerhed. 
8) Bestem en værdi for hvor tykt snelaget er efter 30 timer. Angiv resultatet med usikkerhed. 

 


