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7

Trinmål efter 9. klasse

De levende organismer og deres omgivende natur

● Anvende viden om udvalgte organismer og deres
livsytringer i nye sammenhænge

● Kende til forskellige celletyper og deres funktion, herunder
nerve- og muskelceller

● Forklare forskellen mellem dyre- og planteceller

● Forklare sammenhængen mellem forskellige arters
tilpasning i bygning, funktion og adfærd i forhold til
forskellige typer af levesteder og livsbetingelser

● Forklare begrebet økosystem og kende til energistrømme
samt udvalgte stofkredsløb i forskellige økosystemer

● Gøre rede for udvalgte græsnings- og nedbryderfødekæder

● Forklare årsager og virkninger for naturlige og
menneskeskabte ændringer i økosystemer og deres
betydning for den biologiske mangfoldighed

● Forklare principperne i proteinsyntesen

● Redegøre for naturvidenskabelige forklaringer på livets
opståen og udvikling

● Kende nogle vigtige trin af livets udvikling.

Miljø og sundhed

● Forklare på elementært molekylært niveau opbygning,
nedbrydning og anvendelse af fedtstoffer, kulhydrater og
proteiner i kroppen

● Forklare væsentlige træk ved kroppens energiomsætning

● Give eksempler på den biologiske baggrund for udvalgte
forebyggelses- og helbredsmetoder

● Give eksempler på, hvordan livsstil og levevilkår påvirker
menneskets sundhed

● Vurdere menneskers anvendelse af naturgrundlaget i
perspektivet for bæredygtig udvikling

● Forklare årsager, betydning og foranstaltninger i forbindelse
med miljø- og sundhedsproblemer.

Økosystem
er

Livsstil og
sundhed

Fra ursuppe til
Functional Food

Ind i biologien 8

Ind i biologien 7
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”Af en eller anden grund vil de helst lære os ting, som enhver idiot kan
slå op i en lærebog!”, sagt af Sten (Sten og Stoffer), mens han sidder i
skammekrogen med narrehatten på hovedet.

Ofte er problemet, at læringsaktiviteterne ikke aktiverer elevernes
viden, fordi de forekommer i en sammenhæng, som ikke giver mening
for eleverne. 

Problemstillingen omkring det at aktivere eleverne og få dem til at
tænke selv er ikke ny. Det konstruktivistiske læringssyn med inspira-
tion fra bl.a. Vygotsky’s teori om den nærmeste udviklingszone har i
flere år været centralt i naturfagene og diskussionen om undervisning
og læring.

8

Biologiens anvendelse

● Vurdere konsekvenser for dyr, planter og natur ved udvalgte
produktionsformer

● Give eksempler på anvendelse af mikroorganismer

● Vurdere fordele og risici ved anvendelse af moderne
bioteknologi. 

Arbejdsmåder og tankegange

● Formulere relevante spørgsmål samt vælge relevante
undersøgelsesmetoder og udstyr

● Indsamle og formidle relevante data

● Give forslag til, hvordan spørgsmål om natur og miljø kan
undersøges

● Give forslag til biologiske eksperimenter og systematiske
undersøgelser i forbindelse med spørgsmål om natur og
miljø

● Analysere interessemodsætninger og forskellige holdninger i
forbindelse med sundhedsforhold og udnyttelse af
naturressourcer

● Forholde sig til aktuelle løsnings- og handlingsforslag
vedrørende miljø- og sundhedsproblemer.

Læring
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De centrale ideer i et konstruktivistisk læringssyn er,

● at eleverne ikke er passive modtagere af viden – læring er en aktiv
proces, hvor den enkelte opbygger sin egen personlige viden på
baggrund af erfaringer, tanker, forestillingsbilleder og tolkninger,

● at eleverne lige så længe, de har kunnet sanse, har udviklet begre-
ber, forklaringer og strukturerende modeller, der kan tolke deres
erfaringer – disse ”hverdagsforklaringer” afviger imidlertid ofte fra
den videnskabelige måde at forklare tingene på,

● at elevernes eksisterende forestillinger og viden har indflydelse på
ny læring – nyt stof relateres, tolkes, udvikles, restruktureres og in-
tegreres i forhold til den eksisterende viden,

● at eleverne lærer i et socialt rum – deres omverdensforståelse ud-
vikles både på baggrund af erfaringer med fysiske fænomener og
gennem kommunikation med andre mennesker.

Det anses derfor for væsentligt,
● at eleverne opmuntres til at formulere deres egne ideer og ”teori-

er”, så undervisningsaktiviteterne kan tilpasses elevernes udgangs-
punkt og relateres til elevernes hverdag uden for skolen,

● at elevernes hverdagsforestillinger og ”teorier” mødes og udfor-
dres,

● at eleverne opfordres til at formulere ”kvalificerede gæt”, at iagtta-
ge, beskrive, forklare og begrunde og at diskutere disse forklaringer
med hinanden og læreren – det stimulerer den mentale aktivitet,
at eleverne tvinges til med egne ord at udtrykke, hvad de har lært, 

● at eleverne får mulighed for at undersøge de forskellige forklarin-
ger nærmere – de videnskabelige begreber og teorier er nyttige red-
skaber, når vi skal forstå og forklare virkeligheden, men det er ik-
ke absolutte sandheder – de har dynamisk karakter og er i stadig
udvikling,

● at eleverne får mulighed for at anvende den nye viden i mange for-
skellige sammenhænge.

Læreren kan altså ikke direkte formidle viden til eleverne. Læreren må
vejlede eleverne og sammen med dem tilrettelægge læringssituationer
og – aktiviteter, som fremmer deres muligheder for selv at konstruere
deres viden og forståelse samt mening med videnskabelige begreber og
teorier. Eleverne har på den vis selv et ansvar for deres læring. Men
læreren er også med sin fag-faglighed garanten for, at eleverne ikke fa-
rer vild eller ”går forkert i byen” og skaber direkte forkerte billeder el-
ler fejlagtig viden. Læreren er alt andet end passiv iagttager af elever-
nes læringsprocesser – læreren understøtter processerne og er den fag-
faglige garant.

Hvordan skal eleverne kunne vide hvilke faglige begreber, det er vig-
tige at kunne forstå, for at tilegne sig en bestemt faglig viden? Samar-
bejdet/interaktionen i læringssituationerne – også mellem lærer og
elev – har betydning. Stilladsering kan forstås sådan, at lærer og elev i
fællesskab sætter et stillads op og sætter den ydre ramme af fælles for-
ståelse. Stilladset fjernes gradvist, og den lærende fuldfører konstruk-
tionen ved at overtage ejerskabet og bruge sin nyerhvervede viden.

9

STILLADSERING
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Lærerens centrale funktioner er således
● at skabe interesse og opmærksomhed,
● at tilpasse opgavens sværhedsgrad (spændvidde),
● at fastholde og støtte eleven i opgaveløsningen,
● at støtte på kritiske punkter,
● at vise måder at løse problemer på.

Stilladsering kan, opfattet på denne måde, være værnet mod en opfat-
telse af ansvar for egen læring som laissez faire eller laden stå til. Lære-
ren understøtter elevens læring, men læringsprocessen og resultatet,
når konstruktionen er færdig, er elevens.

Elevernes forståelse af centrale begreber og sammenhængen imellem
dem står meget centralt i naturfagsundervisningen. Begreberne bruges
til at ordne den viden og den indsigt, eleverne efterhånden opbygger.
Megen læring drejer sig om at tilegne sig abstrakte overordnede be-
greber og forstå sammenhængen imellem dem. Beherskes dette, kan
eleverne lettere bruge deres erhvervede viden i nye sammenhænge. 

”At være i besiddelse af en funktionel læsefærdighed vil sige, at man
forstår, kan anvende og reflektere over skrevne tekster, så man kan nå si-
ne mål, udvikle sin viden og sit potentiale og kan deltage aktivt i sam-
fundslivet” (EOCD/PISA, 1998, her efter Elisabeth Arnbak: Faglig
læsning – fra læseproces til læreproces. Gyldendal, 2003).

Hvis man vil skabe et fagligt overblik, kræver dette en faglig viden,
som eleverne ofte og af gode grunde ikke er i besiddelse af. Risikoen
er, at elevernes faglige indsigt bliver fragmentarisk og uden sammen-
hæng. Læreren må være bevidst om hvilke færdigheder og strategier,
der er relevante for eleverne, når de skal tilegne sig viden gennem
læsning. Derfor er det vigtigt, at faglæreren også tager et medansvar for
udvikling af elevernes læsning af naturfaglige tekster. Hjælp hertil kan
hentes i ovennævnte bog.

Til at understøtte den faglige læsning er der til hvert kapitel udar-
bejdet ordlister med forklaringer. Disse findes som kopiark bagest i
lærervejledningen.

Pararbejde er en af de måder, hvorpå eleverne kan gøres aktive om-
kring begrebsindlæring. Når eleverne to og to, f.eks. ud fra en tegning,
skal gøre rede for forståelsen af et begreb eller en sammenhæng over
for en klassekammerat, bliver det mere åbenlyst for eleven, om hun
virkelig har styr på begreberne. Eleverne får sat ord på deres forståel-
se. Det sker slet ikke i samme grad ved lærerens gennemgang på klas-
sen.

Ved hjælp af begrebskort kan eleverne vise, at de forstår sammen-
hængene imellem relevante begreber. 

Først udarbejder læreren en liste med centrale begreber, der er re-
levante i forhold til det tema, der arbejdes med. Det kan også være
lærer og elever, der i fællesskab udarbejder begrebslisten.

Eleverne sidder derefter sammen to og to ved et bord. De skriver
begreberne på post-it sedler. Post-it sedler er lette at holde styr på og
lette at flytte. Eleverne skal nu forsøge at lægge begreberne på bordet

10

BEGREBER

FAGLIG LÆSNING

GODE METODER
Pararbejde

Begrebskort
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11

foran sig på en måde, så der skabes sammenhæng imellem dem.
Øverst lægger de overbegrebet, som de andre begreber skal sættes i re-
lation til. Mellem begreberne skrives forbindelsesord på post-it sedler
med en anden farve, så eleverne får lavet små sætninger, der binder
begreberne sammen. 

De ”sætninger”, som eleverne får lavet, viser noget om deres for-
ståelse og opfattelse af sammenhængene imellem vigtige begreber in-
den for temaet. Man kan lægge begrebskort før arbejdet med et tema
for at forsøge at afdække elevernes forforståelse. Det kan bruges som
udgangspunkt for planlægningen af det videre forløb. Det kan også
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være hensigtsmæssigt at lade eleverne skive deres begreber og forbin-
delsesord over på A-3 papir, så man kan gemme deres forklaringer.

Efter arbejdet med et tema kan man igen ”lægge begrebskort”
eventuelt tilføjet de nye begreber, som er lært undervejs. Det gamle og
det nye ”mønster” sammenlignes. På den måde vil både lærer og elev
kunne se, om nye begreber er lært og samordnet med det, eleven alle-
rede vidste på forhånd.

Man kan lade eleverne lave ”plakater” med deres begrebskort, som
hænges op i klassen, og man kan lade dem fremlægge deres forståelse
af sammenhængene for hinanden. Det giver mulighed for gentagelse
af begreberne, og for at den enkelte elev kan træne og udbygge sin for-
ståelse af begreberne ved at høre de andre elevers fremlæggelse.

Der findes også forskellige computerprogrammer, som kan bruges
til arbejdet med begrebskort.

Når eleverne laver forsøg, bør de efterfølgende lave skriftlige rappor-
ter. De skriftlige rapporter giver dem mulighed for at redegøre for de-
res forståelse af det, de har arbejdet med. Læreren kan samtidig få ind-
blik i de overvejelser, eleverne har gjort sig. 

Rapporterne kan sammen med andet relevant materiale lægges i
elevernes portfolie og evt. bruges til afgangsprøven. Kopiark 6 er et op-
læg til rapportskrivning, som eleverne kan tage udgangspunkt i. Man-
ge elever vil gerne bruge deres mobiltelefon til at tage billeder af deres
forsøgsopstillinger og måske også til at dokumentere forandringer un-
dervejs i forsøget. 

12

Skriftlighed i naturfag 
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Lærervejledning til
Økosystemer
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Elevbogen er skrevet med udgangspunkt i Fælles Mål. Hovedvægten
er lagt på at give eleverne mulighed for at arbejde med trinmål og slut-
mål inden for afsnittet ”De levende organismer og deres omgivende
natur”. 

Bogen er opbygget af forskellige afsnit:
● Centralt fagligt stof

Side 6-13 omhandler centralt fagligt stof med hovedvægt på foto-
syntese og generelle forhold omkring økosystemer. Den del skal
hele klassen arbejde med. Alt efter, hvad eleverne tidligere har ar-
bejdet med, kan siderne bruges til udbygning af deres viden, eller
til repetition.

● Modeller
Side 14-17 giver forslag til, hvordan eleverne i grupper kan lave
modeller af økosystemerne regnskov og ørken.

● Eksempler på levevilkår og tilpasning
Side 20-49 handler om levevilkårene i de to økosystemer og om
dyrs og planters tilpasning til disse. Man kan lade dele af klassen
arbejde med ørkenen som økosystem, mens resten arbejder med
regnskoven. Undervejs kan man i fællesskab drage paralleller og
sammenligne de to økosystemer. Vil man bruge tid på det, kan man
selvfølgelig også lade hele klassen arbejde med begge økosystemer. 

● Eksempler på miljøproblemer
Side 50-63 omhandler miljøproblemer specielt knyttet til ørken og
regnskov. Disse afsnit er tænkt til fælles arbejde i klassen.

14

Elevbogens opbygning

De 4 perspektiver
I Fælles Mål for biologi står: ”Så vidt muligt omfatter undervisningen
derfor et økologisk, et udviklingsmæssigt, et værdimæssigt og et sam-
fundsmæssigt perspektiv”. 

I bogen om økosystemer er det økologiske perspektiv centralt. Den
handler om ørken og regnskov, men der kan trækkes mange parallel-
ler til almindelige danske økosystemer, som eleverne har arbejdet med
i 7. og 8. klasse. Typiske tilpasningstræk hos organismerne i de uden-
landske økosystemer kan sammenlignes med tilpasningstræk udviklet
på danske biotoper, der er præget af enten tørke eller fugt. Eleverne
skal ifølge trinmålene kunne anvende deres viden om udvalgte orga-
nismer og deres livsytringer i nye sammenhænge. Ligheder og forskel-
le mellem tropisk primær regnskov, der er selvsået, og dansk plantet
skov med stor grad af monokultur giver mulighed for mange sam-
menligninger. En del af ørkenens planter og dyr har tilpasningstræk,
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hvor man kan finde paralleller hos danske organismer tilpasset stran-
den, klitten eller heden.

Også det udviklingsmæssige perspektiv er inddraget. Organismer
tilpasset regnskov og ørken giver rig mulighed for at arbejde med spe-
cielle tilpasningstræk opstået gennem evolution.

De sidste afsnit handler om miljøproblemer specielt knyttet til ør-
ken og regnskov. Her inddrages især det samfundsmæssige og det vær-
dimæssige perspektiv. 

Fagligt samarbejde
Et fagligt samarbejde mellem geografi og biologi er oplagt. Især sider-
ne 50-61 relaterer til fagligt indhold, som vi traditionelt ”rubricerer”
under geografi. Skal man søge at forklare, hvorfor naturgrundlaget
overudnyttes overalt på Jorden, får man brug for begreber som øko-
nomi, BNP, offentlig sektor, befolkningstilvækst, analfabetisme, klima
osv. Begreber som ikke traditionelt regnes for kernefaglige begreber i
biologernes ordbog. Man kunne forestille sig et forløb, hvor eleverne i
geografi arbejder med udvalgte lande, som har store områder med ør-
ken eller regnskov, samtidig med at de i biologi arbejder med bogen om
økosystemer.

Vejledning til bogens afsnit
Hvert hovedafsnit i elevbogen har sit eget afsnit i lærervejledningen.
Hvert afsnit i vejledningen indledes med en oversigt over de trinmål,
som er væsentlige for dette afsnit. Desuden er de vigtigste faglige be-
greber samt arbejdsmåder og tankegange fremhævet. Derefter følger et
afsnit om arbejdets tilrettelæggelse. Til sidst er der en beskrivelse af
mulige aktiviteter og supplerende faglige oplysninger til læreren. 

Til hvert afsnit er der udarbejdet kopiforlæg med ordlister, hvor de ord
og begreber, som er sværest at forstå for eleverne, er forklaret. Dem
kan man kopiere og uddele til alle elever eller til de elever, man skøn-
ner, vil have glæde af dem, når de læser i bogen. I elevbogen er man-
ge begreber desuden forklaret i blå faktabokse. 

Mange af elevbogens illustrationer er tænkt som oplæg til, at eleverne
med egne ord kan forklare væsentlige sammenhænge. For at gøre il-
lustrationerne mere anvendelige er de vigtigste af dem også lavet som
sort/hvide kopisider uden tekst. De kan bruges til elevernes egne no-
tater eller til pararbejde (se side 10). Transparentforlæg kan downloa-
des fra forlagets hjemmeside www.alinea.dk, men findes også til kopi-
ering bagest i lærervejledningen. Måske kan en illustration også an-
vendes af eleverne i en prøvesituation, når de skal demonstrere, at de
kan gøre rede for forskellige sammenhænge.

15

ORDLISTER

KOPIARK
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Som et berømt citat konkluderer: ”The most important single factor in-
fluencing learning is what the learner already knows. Ascertain this
and teach him accordingly” (Ausubel, 1968), så er det meget vigtigt for
at kunne undervise med succes, at læreren kender elevens forforståel-
se og i sin undervisning møder eleven på dennes ståsted.

Opslaget side 4-5 i elevbogen er tænkt som en appetitvækker og
som et oplæg til en fælles afdækning af elevernes forforståelse inden
for temaet ØKOSYSTEMER.

Læreren kan få indsigt i elevernes forforståelse ved f.eks. at formu-
lere et eller flere spørgsmål, som giver eleverne mulighed for at be-
skrive deres forestillinger om f.eks. fotosyntesen, om energi og stof-
kredsløb i et økosystem eller om ørken og regnskov som levesteder.
Nederst til højre på side 5 i elevbogen står nogle forslag til sådanne
spørgsmål.

Læreren kan med udgangspunkt i sin viden om elevernes forfor-
ståelse i højere grad målrette sin undervisning. Ofte er man som lærer
ikke opmærksom på hvilke begreber, der er nye for eleverne, og hvil-
ke hverdagsforestillinger eleverne har om tingenes sammenhæng.
Hverdagsforestillinger kan ofte blokere for den naturvidenskabelige
erkendelse, som gerne skulle formidles i biologi. Hvis eleverne f.eks.
intuitivt tror, at nye arter opstår ved at to arter parrer sig, eller at plan-
ter lever af jord, må man som lærer bevidst arbejde med at få disse fejl-
opfattelser ”udryddet”. Megen pædagogisk forskning har vist, at vore
private hverdagsforestillinger om, hvordan tingene hænger sammen,
er meget sejlivede, og at der kræves bevidst påvirkning, før de revide-
res. 

De samme spørgsmål stilles eventuelt igen, når man er færdig med
undervisningsforløbet, og det bliver tydeligt for både lærer og elever,
om eleverne har fået udbygget deres forståelse af området. 

Økosysystemer
SIDE 4-5

ARBEJDETS 
TILRETTELÆGGELSE

BAGGRUNDSOPLYSNINGER 
OM FOTOS

Ekstra oplysninger til de enkelte fotos i elevbogen bringes i slutningen
af hvert afsnit. De latinske navne på de forskellige organismer er så vidt
muligt medtaget.

Kender man det latinske navn, kan man ofte let finde mange ek-
stra oplysninger om dyret eller planten, f.eks. på internettet. 
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Hvad gør jorden helt speciel
SIDE 6-8

● Kende til vigtige principper for artsdannelse og livets
udvikling og sammenhængen med biologisk mangfoldighed. 

● Redegøre for naturvidenskabelige forklaringer på livets
opståen og udvikling. 

● Kende nogle vigtige trin af livets udvikling. 

Atmosfære, planet, fotosyntese, Black Smoker, ozonlag,
ultraviolet stråling, mikroorganismer.

● Skelne imellem faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. 
● Give eksempler på, hvordan biologisk viden bliver til

gennem eksperimenter, systematiske undersøgelser og
tolkning af data.

8. klasse, side 38-55. Ursuppen, ultraviolette stråler,
fotosyntesebakterier, respirationsbakterier, ilt-revolutionen,
prokaryoter, eukaryoter, fotosyntese, ozonlag.

Trinmål

Centrale faglige begreber

Arbejdsmåder
og tankegange

Henvisninger til
Ind i biologien 7. kl.
Ind i biologien 8. kl.

Teksten side 6-13 i bogen omhandler centralt fagligt stof, som det er
vigtigt, at alle elever arbejder grundigt med.

Afsnittet side 6-8 er tænkt til fælles gennemarbejdning på klassen.
Det er nok de færreste elever, der for alvor har gjort sig klart, at livet i
sig selv har haft så voldsom indvirkning på, hvordan livet på Jorden
udfolder sig i dag. Derfor er der lagt op til en samtale om det i første af-
snit i bogen.

Livets altafgørende indflydelse er søgt tydeliggjort ved at vise,
hvordan atmosfærens indhold af vigtige luftarter på Jorden fordeles
med liv, og hvordan det ville se ud uden liv. Ved at sammenligne med
vore naboplaneter kan man se, at uden livets indflydelse ville vores at-
mosfære i langt højere grad ligne atmosfæren på de planeter, der lig-
ger tættest på os i solsystemet. 

Afsnittet refererer til stof, som er behandlet i afsnittet om evoluti-
on side 38-43 i Ind i biologien 8. klasse. Livets opståen og udvikling
behandles også detaljeret i bogen ”Fra Ursuppe til Functional Food”.

Billedet af Jorden er taget fra Meteosat2, som er en satellit, der har
sendt billeder tilbage til Jorden siden 1977. Farverne er manipulerede.

Dette billede er baseret på radarundersøgelser hovedsageligt foretaget
1990-1994 under Magellanmissionen. Det er USA’s Geological Survey,
der har sat de indsamlede data sammen til et billede. 

ARBEJDETS 
TILRETTELÆGGELSE

Foto side 6

Foto side 7 øverst

IDÉ OG INDHOLD GRØN: TRINMÅL 8. KLASSE, BLÅ: TRINMÅL 9. KLASSE
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Dette foto af planeten Mars er taget d. 10 marts 1997 med NASAs Hub-
ble Space Telescope på et tidspunkt, hvor Mars passerede ”tæt” forbi
Jorden (ca. 100.000.000 km borte). 

Denne ”Black smoker” er fotograferet på den midtatlantiske højderyg.
”Black smokers” er som vulkaner på havbunden. Den sorte farve skyl-
des jernsulfid i den kemikaliesuppe, som ”smokeren” udspyr. Disse
skorstene har kun været kendt af videnskaben i mindre end 25 år, men
har været her i milliarder af år.

18

Foto side 7 nederst

Foto side 8

”Strawberry Fields” kalder man disse kolonier af rørorm, som spreder deres strålen-
de røde fjerformede tentakler ud i vandet. De lever i et smalt bælte på 100 meter høje
”black-smoker-skorstene”. Mindre end en meter fra dem strømmer 360° varmt vand
ud af havbunden. Den tykke sorte ”røg” dannes, når opløste svovlforbindelser udfæl-
des i det 2° varme havvand.

Disse black smokers findes på 2300 meters dybde på Endeavour Segment,
som er en del af Juan de Fuca Ridge, en undersøisk vulkanbjergkæde, der ligger i
Stillehavet omkring 290 km vest for Seattle. Den dannes, hvor Stillehavspladen glider
fra Juan de Fuca pladen, hvorved der dannes en såkaldt konstruktiv pladerand.
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Afsnittet er tænkt til fælles arbejde i klassen. Der er 3 underafsnit: 
● Fotosyntese og respiration (tegningen side 9 er en illustration til

teksten side 10).
● Jorden er et drivhus.
● Forenklet model af energistrøm og stofkredsløb i et økosystem.

19

Økosysystemer
SIDE 9-13

● Gøre rede for hovedtræk af fotosynteseprocessen og dens
grundlæggende betydning i økosystemerne. 

● Beskrive udvalgte stoffers kredsløb i naturen. 
● Forklare begrebet økosystem og kende til energistrømme

samt udvalgte stofkredsløb i forskellige økosystemer. 
● Gøre rede for udvalgte græsnings- og nedbryderfødekæder.

Fotosyntese, respiration, grønkorn, spalteåbninger, læbecel-
ler, fordampning, mitokondrie, glukose, stivelse, kemisk
energi, drivhusgas, infrarød stråling, drivhuseffekt, fossile
brændstoffer, økosystem, stofkredsløb, varmeenergi, plan-
teæder, rovdyr, nedbryder, uorganisk stof, organisk stof,
næringssalte, svampe, bakterier, grundstoffer, stofskifte.

● Planlægge, gennemføre og evaluere enkle undersøgelser og
eksperimenter i naturen og laboratoriet.

● Anvende enkelt udstyr til undersøgelser og eksperimenter i
naturen og i laboratoriet, herunder mikroskoper og udstyr
til analyse af fysiske og kemiske forhold.

● Give eksempler på, hvordan biologisk viden bliver til gen-
nem eksperimenter, systematiske undersøgelser og tolkning
af data.

● Formulere relevante spørgsmål samt vælge relevante under-
søgelsesmetoder og udstyr. 

● Indsamle og formidle relevante data.
● Give forslag til, hvordan spørgsmål om natur og miljø kan

undersøges.
● Give forslag til biologiske eksperimenter og systematiske un-

dersøgelser i forbindelse med spørgsmål om natur og miljø.

7. klasse, side 32–51.
8. klasse, side 92–116, side 138-139.
Fotosyntese, grønkorn, respiration, druesukker (i Økosyste-
mer er brugt begrebet glukose), spalteåbninger, kemisk
energi, mitokondrier, drivhusgas, infrarød stråling, driv-
huseffekt, økosystem, stofkredsløb, varmeenergi, planteæ-
der, rovdyr, uorganiske stof, organisk stof, næringsstoffer,
svampe, bakterier.

Trinmål

Centrale faglige begreber

Arbejdsmåder
og tankegange

Henvisninger til
Ind i biologien 7. kl.
Ind i biologien 8. kl.

ARBEJDETS TILRETTE-
LÆGGELSE

IDÉ OG INDHOLD GRØN: TRINMÅL 8. KLASSE, BLÅ: TRINMÅL 9. KLASSE
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Desuden er der et oplæg til, at eleverne skal undersøge fotosyntese og
respiration.

Fotosyntesen er den vigtigste kemiske proces på Jorden. I trinmålene
står der ikke kun, at eleverne skal kende til fotosyntesen – de skal kun-
ne gøre rede for hovedtræk ved processen. Det vil sige, at de skal kun-
ne forklare processen med egne ord. Det læres kun ved at eleverne og-
så selv er aktive. Pararbejde vil være en oplagt arbejdsmetode.

Tegningen på side 9 findes også på www.alinea.dk. Herfra kan den
downloades i en farveudgave til brug som transparentforlæg til lære-
rens gennemgang på klassen. Findes også bagest i vejledningen. En
sort/hvid udgave til kopiering findes bag i vejledningen (kopiark 1).
Den kan anvendes, når eleverne efterfølgende laver pararbejde, hvor
de på skift forklarer hinanden, hvordan tingene hænger sammen, og
hvad tegningens pile og andre symboler betyder. Det lyder måske som
en alt for nem opgave, men erfaringen viser, at det falder mange ele-
ver svært at sætte ord på deres forståelse af fotosyntesen. Et er at kun-
ne skrive fotosynteseligningen. Noget andet er at kunne forklare om
grønkorn, fotosyntese, mitokondrier og respiration på en sammen-
hængende måde, der giver mening.

I bøgerne til 7. og 8. klasse bruges begrebet druesukker i stedet for
glukose. På tegningen side 9 i elevbogen er det desværre ikke særligt
tydeligt, at der er tegnet stivelsesholdige kartofler nederst i billedet.

Arbejdet med ”Jorden er et drivhus” kan tilrettelægges på samme må-
de med fælles gennemgang og pararbejde.

Transparentforlæg til figuren på side 11 findes sidst i vejledningen
eller kan downloades på Alineas hjemmeside. Findes også som kopi-
ark 2.

Den skematiske tegning ”Økosystem” side 12 - 13 kræver nok, at lære-
ren starter med fælles gennemgang. 

De røde pile på tegningen symboliserer energiens vej igennem øko-
systemet. Det er vigtigt, at eleverne forstår, at energien ikke forsvinder,
men hele tiden omdannes til andre energiformer. Energien kommer
ind i økosystemet i form af lysenergi fra Solen. Fotosyntesen i planter-
nes grønkorn omdanner lysenergien til kemisk energi bundet i gluko-
se. Energien strømmer altså igennem økosystemet fra planter til plan-
teædere, til rovdyr, til nedbrydere. Fra hvert led forsvinder der energi
ud af systemet igen i form af varmestråling. 

De sorte og blå pile symboliserer de stoffer, som cirkulerer i økosy-
stemet. Atmosfærens ilt stammer fra planternes fotosyntese. Det vises
med den tykke blå pil. Denne ilt udnyttes af alle de organismer, som be-
høver ilt til deres livsprocesser. Planterne bruger selv ilt til deres respi-
ration. Det vises med den tynde blå pil, som viser tilbage til planterne.

De sorte pile illustrerer alle de andre stoffer, som cirkulerer i øko-
systemet. Planterne optager de nødvendige uorganiske stoffer enten
opløst i vand eller direkte fra luften. Ved hjælp af den kemiske energi
bundet i glukosen opbygger planterne alle andre organiske stoffer. Når
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Fotosyntese 
og respiration

Jorden er et drivhus

Forenklet model af 
energistrøm og stofkreds-

løb i et økosystem

FOTOSYNTESEN foregår kun

om dagen. Vand og kuldioxid

omdannes ved hjælp af energi

fra solens lys til glukose.

Det foregår i grønkornene.

RESPIRATIONEN foregår 

både om dagen og om natten.

Den kemiske energi, som er

oplagret i glukosemolekylerne,

frigøres ved respirationen. 

Det foregår i mitokondrierne.
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planteæderne spiser planter, får de dækket deres behov for stoffer.
Rovdyrene får de nødvendige stoffer, når de spiser andre dyr.

Stofferne genbruges, når små dyr, svampe og bakterier i nedbry-
derfødekæden hele tiden omsætter dødt organisk materiale, så det
igen bliver til næringsstoffer for planterne. De tynde sorte pile fra plan-
teædere og rovdyr symboliserer urin og andre affaldsstoffer fra dyre-
ne. Den sorte pil fra planter ned til uorganiske stoffer symboliserer den
CO2 og det H2O, som planterne afgiver til luften. Det er vigtigt, at ele-
verne forstår, at stofferne ikke som energien strømmer igennem øko-
systemet, men forbliver der og bruges igen og igen. 

Eleverne skal også gøres opmærksomme på, at illustrationen er en
forenkling. Der er ikke taget højde for, at ingen økosystemer er helt luk-
kede og uafhængige af omgivelserne. Et eksempel kunne være træk-
fugle, som dør undervejs, og dermed nedbrydes et andet sted end, hvor
de er vokset op. Ovennævnte forklaring findes også som kopiark 4.

Når illustrationen er gennemgået for eleverne, kan de øve sig på at for-
klare sammenhængene i økosystemet for hinanden ud fra kopiark 3.
Det er en sort/hvid udgave af side 12-13 uden tekst. En udgave i far-
ver, som kan bruges som transparentforlæg til lærerens gennemgang,
findes også sidst i vejledningen.

At lave forsøg, når man har en opskrift at gå frem efter, kan være svært
nok for elever. Når de selv skal udtænke, planlægge og udføre forsøget,
som foreslået i elevbogen, bliver det rigtigt svært for de fleste. Nogle
elever kan leve op til trinmålets krav om at ”give forslag til biologiske
eksperimenter og systematiske undersøgelser……..”. Andre vil måske
være i stand til at finde forslag til, hvordan de kan gøre, f.eks. i bøger
eller på internettet. Andre igen må læreren hjælpe med en ”kogebogs-
opskrift”. Ovenstående kan illustreres sådan:

Kopiark 5 til forsøget med at undersøge fotosyntese og respiration fin-
des bagest i denne bog.  

Kopiark 6 er et oplæg, som eleverne kan bruge som disposition, når
de laver skriftlige rapporter over forsøg. Det er lettere at holde elever-
ne koncentrerede om opgaven, når man forlanger af dem, at det, de la-
ver, skal bruges til en efterfølgende rapport. De skriftlige rapporter gi-
ver dem desuden mulighed for at redegøre for deres forståelse af det,
de har arbejdet med, og læreren kan samtidig få indblik i de overvejel-
ser, eleverne har gjort sig. 

Man kan i stedet for at lade eleverne tegne deres forsøgsopstilling
lade dem bruge kameraet i deres mobiltelefoner til at vise, hvordan de
stillede tingene op. Det giver flotte rapporter med fine billedserier i. 

Det også en god ide at lave en lille liste med relevante begreber,
som man forlanger, at eleverne skal lade indgå i deres tekst. I dette
tilfælde kunne begreberne være: Fotosyntese, respiration, reagensglas,
indikator, O2, CO2, glukose, grønkorn, mitokondrier.

1. Ingen hjælp

2. Find selv forslag f.eks. i bøger og på internettet

3. Få en forsøgsvejledning hos læreren

Undersøg fotosyntese 
og respiration

Forenklet model af energistrøm og stofkredsløb 
i et økosystem

Forklaring til illustrationen side 12-13 i elevbogen.

De røde pile på tegningen symbolise-
rer energiens vej igennem økosyste-
met. Energien forsvinder ikke, men
den omdannes hele tiden til andre
energiformer. Energien kommer ind i
økosystemet i form af lysenergi fra
Solen. Fotosyntesen i planternes
grønkorn omdanner lysenergien til
kemisk energi bundet i glukose.
Energien strømmer altså igennem
økosystemet fra planter til planteæ-
dere, til rovdyr, til nedbrydere. Fra
hvert led forsvinder der energi ud af
systemet igen i form af varmestråling. 

De sorte og blå pile symboliserer
de stoffer, som cirkulerer i økosyste-
met. Atmosfærens ilt stammer fra
planternes fotosyntese. Det vises med
den tykke blå pil. Denne ilt udnyttes
af alle de organismer, som behøver ilt
til deres livsprocesser. Planterne bru-
ger selv ilt til deres respiration. Det
vises med den tynde blå pil, som vi-
ser tilbage til planterne.

De sorte pile illustrerer alle de an-
dre stoffer, som cirkulerer i økosyste-
met. Planterne optager de nødvendi-
ge uorganiske stoffer enten opløst i
vand eller direkte fra luften. Ved
hjælp af den kemiske energi bundet i
glukosen opbygger planterne alle an-

dre organisk stoffer. Når planteæder-
ne spiser planter, får de dækket deres
behov for stoffer. Rovdyrene får de
nødvendige stoffer, når de spiser an-
dre dyr.

Stofferne genbruges, fordi små
dyr, svampe og bakterier i nedbryder-
fødekæden hele tiden omsætter dødt
organisk materiale, så det igen bliver
til næringsstoffer for planterne. De
tynde sorte pile fra planteædere og
rovdyr symboliserer urin og andre af-
faldsstoffer fra dyrene. Den lidt tyn-
dere sorte pil fra planter ned til uor-
ganiske stoffer symboliserer den CO2

og det H2O, som planterne afgiver til
luften.
Stofferne forbliver i økosystemet og
bruges igen og igen. Energien deri-
mod strømmer igennem systemet, og
der skal hele tiden tilføres ny energi i
form af solens stråler.

Illustrationen er en model – det vil
sige en forenkling. Der er f. eks. ikke
taget højde for, at ingen økosystemer
er helt lukkede og uafhængige af om-
givelserne. Et eksempel kunne være
trækfugle. Nogle dør under trækket,
og dermed nedbrydes de et andet
sted end der, hvor de er vokset op.
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Formålet med dette forsøg er at finde svar på
følgende tre spørgsmål:
1. Bruger en grøn plante kuldioxid, CO2,
når den får lys?
2. Behøver en grøn plante lys for at kunne
lave fotosyntese?
3. Optager eller udskiller en grøn plante
kuldioxid, CO2, når den ikke får lys?

Du skal bruge:
8 reagensglas med tætsluttende gummiprop-
per, reagensglasstativer, vandpest, 
danskvand, BTB, pipette, alufolie, vand fra
vandhanen.

Sådan kan du gøre:
Fyld de 8 reagensglas næsten helt op med
vand fra vandhanen og tilsæt 10 dråber BTB
til hvert glas. (Tilsæt evt. mere BTB. Vandet
skal være tydeligt farvet).

Tilsæt vandpestplanter og danskvand,
som det fremgår af skemaet herunder.
Sæt prop i.

Mørkeforsøget kan laves ved at pakke de
4 glas ind i alufolie.

Vandpest
Danskvand
Startfarve

Forventet slutfarve
Slutfarve

L1 L2 L3 L4 M1 M2 M3 M4

Alle reagensglassene stilles lyst et par dage.

L1
L = Lys

M = Mørke 

L = Lys
M = Mørke 

L2M1
M2

L3
L4M3

M4

Undersøg fotosyntesen / 2

FORSØG 2

Farve

1 vand med meget CO2 vandhanevand tilsat lidt danskvand

2 vand med lidt CO2 vandhanevand

3 vand uden CO2 kogt, afkølet vandhanevand 

Undersøg fotosyntesen / 1

Vandplanter lever ligesom planter på land
ved hjælp af lysenergi fra Solen. I mørke vil
de dø. Lysenergien bruger de til at lave glu-
kose (C6H12O6), som de opbygger ud fra vand

(H2O), og den kuldioxid (CO2), som er opløst
i vandet.

Skriv fotosynteseligningen her:

Vandpest (Elodea) er en almindelig vand-
plante, som man kan finde i mange vandløb
og småsøer. Den kan også købes i akvariefor-
retninger.

Vand fra vandhanen er næsten neutralt. Det
har en pH på 6 - 7. Det indeholder en lille
smule opløst luft, som vi kan fjerne, hvis vi
forsigtigt koger det.

Hvis vi puster udåndingsluft gennem
vand, opløses CO2 fra udåndingsluften i van-
det, og der dannes kulsyre (H2CO3), som
straks omdannes til ioner (H+ og HCO3

–). Jo
mere vi puster, jo flere H+-ioner dannes der,

og vandets pH falder. pH kan måles med pH-
sticks.

Danskvand er vand, som er tilført CO2 un-
der stort tryk, og som derfor indeholder kul-
syre. Når vi åbner for en danskvand og hæl-
der den op, bruser den. Det er CO2, som
bobler op. Hvis vi hælder en smule dansk-
vand i et glas med vand fra vandhanen, fal-
der pH i glasset.

En indikator er et stof, som skifter farve,
når pH ændres. BTB (bromthymolblåt) er
en sådan indikator. Den skifter farve om-
kring pH 7.

På dansk:

På ”kemisk”:

Du skal bruge:
3 reagensglas, bægerglas til kogning af vand
(stor risiko for stødkogning i reagensglas!!!),
BTB, pipette, sugerør, danskvand, vand fra
vandhanen, evt. pH-sticks.

Sådan kan du gøre:
Tag et reagensglas og fyld det ca. 1/3 med
vand fra vandhanen. 

Tilsæt 5-10 dråber BTB med en pipette – eller
evt. mere. Vandet skal være tydeligt farvet.

Stik et sugerør ned i væsken og pust for-
sigtigt din udåndingsluft gennem væsken.

Hvad sker der med farven efter et stykke
tid?

Forklar hvad der sker!

Find derefter ud af hvilken farve BTB har i:  

FORSØG 1

Hvis en plante udskiller CO2 til vandet, vil
BTB farve vandet 

······································

Hvis en plante optager CO2 fra vandet, vil
BTB få farven til at skifte til 

······································

I det følgende en liste over, hvad du skal huske at få med, når du skriver biologirapporter.

● Overskrift -  forsøgets navn.

● Formål med forsøget – forklar hvad du vil undersøge i denne øvelse.
Lav eventuelt en forudsigelse om, hvad du forventer at finde ud af ved dit forsøg.

● Materialeliste – liste over ting man skal bruge for at kunne lave forsøget.

● Tegning/foto af forsøgsopstillingen, så du en anden gang kan gentage dette forsøg.

● Forklaring af, hvordan forsøget udføres. Her skal du også skrive dine egne små
”råd” om, hvad der specielt skal tages hensyn til. Sørg for at anvende relevante
fagudtryk

● Forsøgsresultater, noteret i et skema, forklaret i diagrammer eller på anden måde
beskrevet

● Forklaring/konklusion af/på forsøget. Her skal du kort forklare, hvad du har lært af
forsøget

● Fejlkilder: Du kan her fortælle om de faktorer, der måske har været medvirkende til
unøjagtigheder i forsøgsresultaterne. Biologieksperimenter er ofte svære at få til at
vise det, som teorien siger, er rigtigt. Der er mange usikkerhedsfaktorer og fejlkilder.

Forsøgsrapporten skrives på grundlag af de notater og skitser, der er foretaget under 
selve forsøget.

Hvordan skrives en biologi-rapportUndersøg fotosyntesen / 3

Gæt på / opstil hypoteser, som besvarer de tre spørgsmål!
Hvilken farve forventer du så som ”slutfarve” i de forskellige glas?
Skriv dine forudsigelser ind i skemaet herunder.
Hvorfor skal der være reagensglas uden vandpest?

Mine hypoteser / gæt på spørgsmålene:

1. ··············································································································································

2. ··············································································································································

3. ··············································································································································

Sammenlign dine endelige resultater af forsøgene med dine forudsigelser.
Hvad er dine svar nu på de tre spørgsmål?

1. ··············································································································································

2. ··············································································································································

3. ··············································································································································

54696_oekosystemer 9kl laerer  20/04/06  14:12  Side 21

Til 
gen

nem
sy

n –
 m

å ik
ke

 k
opie

re
s

til gennemsyn-A4.indd   1til gennemsyn-A4.indd   1 8/31/05   2:59:18 PM8/31/05   2:59:18 PM



Vi skriver fotosynteseprocessen 6 CO2 + 6 H2O + solenergi → C6H12O6

+ 6 O2. Det har vi også valgt at gøre i Økosystemer, fordi det trods alt
viser det fundamentale i processen. 

Der skal dog gøres opmærksom på, at reaktionsskemaet ikke er helt
korrekt, fordi det ikke viser, at ilten kun frigøres ved spaltning af vand.
En mere korrekt måde, som tager højde for dette, er derfor at skrive
6 CO2 + 12 H2O + solenergi → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O, men det vig-
tigste er trods alt at vise, at der opbygges organisk stof ud fra uorganisk
stof ved hjælp af solenergi, og at der ved processen dannes ilt som ”af-
fald”. Al den ilt, der findes i Jordens atmosfære (21 %), er produceret
ved fotosyntesen i de grønne planters grønkorn.

Det organiske stof, glukose, gemmer kemisk energi, som igen kan
frigøres ved cellernes respiration, og dermed kan det bruges til orga-
nismens livsprocesser. Glukose kan desuden også bruges til opbygning
af andre organiske stoffer.

Fotosyntesen kan deles i to processer:
● En lysproces, hvor lysenergien bruges til at spalte vand til brint og

ilt. Ilten frigives som O2. Ved lysprocessen dannes også det energi-
transporterende stof, ATP.

● En proces, som ikke kræver lys (Calvin-cyklus). Her leverer ATP
energien til at opbygge organisk stof i form af glukose ud fra kuldi-
oxid og brint.

I Calvin-cyklus optræder en vigtig kulstofforbindelse, som indeholder
3 kulstofatomer. Derfor kalder man også den ”almindelige” fotosynte-
se for C3-fotosyntesen.

I troperne findes planter, som har en anderledes fotosyntese. Her
indgår kulstofforbindelser med 4 C-atomer. Man siger, at disse planter
laver C4-fotosyntese. Som eksempler på C4-planter kan nævnes majs
og sukkerrør. Deres fotosyntese kan være mere end dobbelt så effektiv
som f.eks. hvedes.

Planter, som vokser i ørkener og andre tørre egne med mangel på
vand, lever med et stort dilemma. Om dagen, når temperaturen er høj,
vil åbne spalteåbninger medføre en meget kraftig fordampning af
vand. På den anden side betyder lukkede spalteåbninger, at der ikke
kan komme CO2 ind i planten, og fotosyntesen stopper.

Om natten, hvor temperaturen ofte er meget lavere, er risikoen for
fordampning også meget mindre, så da kan spalteåbningerne godt
være åbne, men nu mangler planterne lys til deres fotosyntese.

Hos en række forskellige ørkenplanter er udviklet en helt speciel
form for fotosyntese, som kaldes CAM-fotosyntesen. CAM-planterne
fikserer CO2 gennem de åbne spalteåbninger om natten og binder det
i en C4-forbindelse, som lagres i saftvakuoler. Om dagen frigøres CO2

igen, så planten nu kan udnytte lyset og færdiggøre fotosyntesen, selv
om spalteåbningerne er lukkede. Man kan altså sige, at fotosyntesen
foregår tidsmæssig adskilt.

Som eksempler på CAM-planter kan nævnes medlemmer af sten-
urtfamilien (Crassulaceae), hvor systemet først blev opdaget, mange
orkideer (Orchidaceae) og planter fra vortemælksfamilien (Euphorbi-
aceae), kaktusfamilien (Cactaceae), ananasfamilien (Bromeliaceae) og
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SUPPLERENDE 
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Forskellige 
former for fotosyntese
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mange andre har udviklet denne specielle form for fotosyntese, som er
specielt tilpasset livet i et miljø med mangel på vand. 

Traditionelt har man forbundet CAM-fotosyntesen med ørken-
planter og sukkulenter, men nye undersøgelser viser, at også hos epi-
fytterne i regnskovens trækroner, hvor der ofte opstår vandstress på
grund af direkte sol, høje temperaturer og vedvarende luftstrømnin-
ger, er CAM-fotosyntesen uhyre almindelig. 

En del CAM-planter kan i mere fugtige perioder skifte over til C3-
fotosyntese.

Fælles for alle 3 former for fotosyntese er, at planterne i deres kul-
hydratfabrikker, grønkornene, har produceret et organisk stof, gluko-
se, ud fra de uorganiske stoffer, vand og kuldioxid, ved hjælp af lys-
energi fra Solen.

Glukosen siver fra grønkornene ud i bladkødcellernes cytoplasma.
Her omdannes den til sukrose, et disakkarid, som er opbygget af to mo-
nosakkaridmolekyler, et glukosemolekyle og et fruktosemolekyle.
Bladcellerne sender sukrosen gennem ledningsstrengenes sivæv til al-
le de plantevæv, som ikke kan lave fotosyntese – rødder, stammer,
knopper, blomster og frugter. I disse væv omdannes sukrosen igen til
glukose, som cellerne så kan udnytte til de to livsvigtige formål som
brændstof (energi) og som byggesten.

Alle celler i levende organismer skaffer energi til deres forskellige livs-
processer ved den proces, der kaldes respiration. Respirationen foregår
i cellernes mitokondrier, som er omgivet af en dobbelt membran. Ved
respirationen oxideres glukose til kuldioxid og vand. Ved processen,
som består af tre delprocesser – hver med mange trin – bruges der ilt. 

Den første delproces (glykolysen) foregår uden for mitokondrierne
i cellernes cytoplasma. 

De to andre delprocesser (Krebs cyklus og respirationskæden) fo-
regår inde i mitokondriernes hulrum og er knyttet til den indre, stærkt
foldede membran. Hele denne ”forbrændingsproces” styres af et kom-
pliceret enzymsystem.

Glukosens kemiske energi frigøres og overføres til det energitrans-
porterende stof ATP, som herefter kan levere energi til cellernes for-
skellige biokemiske processer. 
Den samlede proces skrives:
C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + energi (ATP)

Formålet med forsøget er, at eleverne
● lærer at undersøge en indikators farveskift,
● anvender den opnåede viden om indikatoren til at undersøge plan-

ternes fotosyntese og respiration.

Det vil være umuligt for elever at undersøge fotosynteseprocessen hos
landplanter i luft. Derimod kan det gøres ret enkelt med vandplanter.
Kuldioxid er noget opløselig i vand, og det reagerer kun i ringe grad
med vand. Når det reagerer med vand, dannes kulsyre, og vandet bli-
ver surt. 
Reaktion: H2O + CO2 H2CO3
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Respiration

Undersøg fotosyntesen

Farve

1 vand med meget CO2 vandhanevand tilsat lidt danskvand

2 vand med lidt CO2 vandhanevand

3 vand uden CO2 kogt, afkølet vandhanevand 

Undersøg fotosyntesen / 1

Vandplanter lever ligesom planter på land
ved hjælp af lysenergi fra Solen. I mørke vil
de dø. Lysenergien bruger de til at lave glu-
kose (C6H12O6), som de opbygger ud fra vand

(H2O), og den kuldioxid (CO2), som er opløst
i vandet.

Skriv fotosynteseligningen her:

Vandpest (Elodea) er en almindelig vand-
plante, som man kan finde i mange vandløb
og småsøer. Den kan også købes i akvariefor-
retninger.

Vand fra vandhanen er næsten neutralt. Det
har en pH på 6 - 7. Det indeholder en lille
smule opløst luft, som vi kan fjerne, hvis vi
forsigtigt koger det.

Hvis vi puster udåndingsluft gennem
vand, opløses CO2 fra udåndingsluften i van-
det, og der dannes kulsyre (H2CO3), som
straks omdannes til ioner (H+ og HCO3

–). Jo
mere vi puster, jo flere H+-ioner dannes der,

og vandets pH falder. pH kan måles med pH-
sticks.

Danskvand er vand, som er tilført CO2 un-
der stort tryk, og som derfor indeholder kul-
syre. Når vi åbner for en danskvand og hæl-
der den op, bruser den. Det er CO2, som
bobler op. Hvis vi hælder en smule dansk-
vand i et glas med vand fra vandhanen, fal-
der pH i glasset.

En indikator er et stof, som skifter farve,
når pH ændres. BTB (bromthymolblåt) er
en sådan indikator. Den skifter farve om-
kring pH 7.

På dansk:

På ”kemisk”:

Du skal bruge:
3 reagensglas, bægerglas til kogning af vand
(stor risiko for stødkogning i reagensglas!!!),
BTB, pipette, sugerør, danskvand, vand fra
vandhanen, evt. pH-sticks.

Sådan kan du gøre:
Tag et reagensglas og fyld det ca. 1/3 med
vand fra vandhanen. 

Tilsæt 5-10 dråber BTB med en pipette – eller
evt. mere. Vandet skal være tydeligt farvet.

Stik et sugerør ned i væsken og pust for-
sigtigt din udåndingsluft gennem væsken.

Hvad sker der med farven efter et stykke
tid?

Forklar hvad der sker!

Find derefter ud af hvilken farve BTB har i:  

FORSØG 1

Hvis en plante udskiller CO2 til vandet, vil
BTB farve vandet 

······································

Hvis en plante optager CO2 fra vandet, vil
BTB få farven til at skifte til 

······································

Formålet med dette forsøg er at finde svar på
følgende tre spørgsmål:
1. Bruger en grøn plante kuldioxid, CO2,
når den får lys?
2. Behøver en grøn plante lys for at kunne
lave fotosyntese?
3. Optager eller udskiller en grøn plante
kuldioxid, CO2, når den ikke får lys?

Du skal bruge:
8 reagensglas med tætsluttende gummiprop-
per, reagensglasstativer, vandpest, 
danskvand, BTB, pipette, alufolie, vand fra
vandhanen.

Sådan kan du gøre:
Fyld de 8 reagensglas næsten helt op med
vand fra vandhanen og tilsæt 10 dråber BTB
til hvert glas. (Tilsæt evt. mere BTB. Vandet
skal være tydeligt farvet).

Tilsæt vandpestplanter og danskvand,
som det fremgår af skemaet herunder.
Sæt prop i.

Mørkeforsøget kan laves ved at pakke de
4 glas ind i alufolie.

Vandpest
Danskvand
Startfarve

Forventet slutfarve
Slutfarve

L1 L2 L3 L4 M1 M2 M3 M4

Alle reagensglassene stilles lyst et par dage.

L1
L = Lys

M = Mørke 

L = Lys
M = Mørke 

L2M1
M2

L3
L4M3

M4

Undersøg fotosyntesen / 2

FORSØG 2

Undersøg fotosyntesen / 3

Gæt på / opstil hypoteser, som besvarer de tre spørgsmål!
Hvilken farve forventer du så som ”slutfarve” i de forskellige glas?
Skriv dine forudsigelser ind i skemaet herunder.
Hvorfor skal der være reagensglas uden vandpest?

Mine hypoteser / gæt på spørgsmålene:

1. ··············································································································································

2. ··············································································································································

3. ··············································································································································

Sammenlign dine endelige resultater af forsøgene med dine forudsigelser.
Hvad er dine svar nu på de tre spørgsmål?

1. ··············································································································································

2. ··············································································································································

3. ··············································································································································
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Kulsyre er en svag syre, som reagerer med vand: 
H2CO3 + H2O HCO3

– + H3O+

Kulsyre afgiver en brint-ion til vand, og der dannes en hydrogen-
carbonat-ion og en oxonium-ion. Tilsammen kan de to reaktioner
skrives: 
2 H2O + CO2 H2CO3 + H2O HCO3

– + H3O+

En syre defineres som et stof, der kan afgive brint-ioner, H+, men
brint-ionerne kan ikke eksistere frit i vand. De vil altid reagere med
vandmolekyler og danne H3O+, som kaldes oxonium-ioner. 

Når vi altid – i forsøg på at forenkle – taler om brint-ioner, H+-io-
ner, i vand, mener vi i virkeligheden H3O+.

På den forenklede måde skrives reaktionen sådan: 
H2O + CO2 H2CO3 HCO3

– + H+

Jo mere CO2 der opløses i vandet, jo mere surt bliver det, jo lavere pH.
pH er et mål for en opløsnings surhedsgrad. pH-skalaen går fra 0-

14 og har 7 som neutralpunkt. Kemisk rent vand, destilleret vand, har
pH 7. Når pH er under 7, kalder vi det syrer/surt, og når pH er over 7,
kalder vi det baser/basisk.

pH-skalaen er en logaritmisk skala, hvilket betyder, at pH ændres
med én enhed når koncentrationen af H+ (H3O+) bliver 10 gange større
eller mindre. 

Den formelle definition på pH er: pH = - log [H+], hvor [H+] er den
molære koncentration af H+.

Denne definition blev indført af den danske kemiker Søren Peter
Lauritz Sørensen i 1909. 

På www.alinea.dk, under Ind i biologien, er et link til en webside,
der fortæller om Søren Peter Lauritz Sørensen (1868-1939).

Til måling af pH kan bruges syre-baseindikatorer, som har den
egenskab, at de skifter farve ved bestemte pH-værdier. Almindelig
kendt er Universalindikatorpapir, som er orange. Her skifter farven gli-
dende mellem rød over grøn til mørk blå fra pH 2 til 10. Det skyldes,
at papiret er præpareret med flere forskellige indikatorer, som er valgt
så farveskiftene passer sammen. Universalindikator kan også fås som
opløsning.

På pH-sticks har de forskellige indikatorer hvert sit felt. Det gør det
lidt lettere at aflæse pH, fordi man kun skal bedømme nuancerne på
den ene indikator, som skifter farve omkring den pågældende prøves
pH.

Til fotosynteseforsøget kan anvendes to forskellige indikatorer,
som er almindeligt anvendte i folkeskolen. Den ene er BTB, brom-
thymolblåt, og den anden kaldes CO2-indikator.

BTB er gul ved pH-værdier under 6,0 og blå ved pH-værdier over
7,6. CO2-indikatoren er gul ved lav pH, og mørk rød ved pH over 7
med en orange overgang.

I forsøget tilsætter vi nogle af reagensglassene en smule danskvand
for at sikre, at der er en kulstofkilde. De fleste vandplanter optager hy-
drogencarbonat-ioner og omdanner dem straks til kuldioxid, som de
bruger i deres fotosyntese.

24
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Vand med danskvand er svagt surt, og efterhånden som vandpest-
planterne i lys bruger hydrogencarbonaten, stiger pH, hvilket resulte-
rer i et farveskifte, som vi let kan registrere.

I mørke producerer planterne kuldioxid på grund af deres respira-
tion, og hermed falder pH i vandet, hvilket også kan påvirke indikato-
ren til et farveskift. Det betyder at, når en plante udskiller CO2 til vand,
vil BTB få vandets farve til at skifte til gul. Omvendt vil en væske, hvor
CO2 fjernes skifte til blå, når der næsten ikke er mere CO2 opløst. 

Hvis man bruger CO2-indikator, skal man starte forsøgene med den
orange mellemfarve.

Kopiark 6 er et oplæg, som kan hjælpe eleverne med rapportskriv-
ning.

Næst efter vanddamp er CO2 den vigtigste drivhusgas. Forskerne me-
ner, at før industrialiseringen lå CO2 koncentrationen i atmosfæren
stabilt på omkring 280 ppm (parts pr. million, dele pr. million – 10.000
ppm = 1 %). På bjerget Mauna Loa i Hawai har man siden 1959 præcist
registreret koncentrationen af CO2 i atmosfæren. I dag ligger den på
370 ppm = 0,037 %, og man har beregnet, at den i øjeblikket stiger
med gennemsnitligt 1,5 ppm om året. 

Hvad denne stigning vil betyde i fremtiden, strides forskerne om,
men medregnet diverse usikkerheder forventes en stigning i Jordens
gennemsnitstemperatur på mellem 1,4º og 4º. Bliver en sådan tempe-
raturstigning en realitet, vil klimaet helt bestemt ændre sig mange ste-
der. Hvad der præcist vil ske, er det dog meget svært at forudsige, da
de mekanismer, der styrer Jordens klima, er ekstremt komplicerede.

Hvis man som lærer ønsker at repetere vands kredsløb, kvælstofs
kredsløb eller kulstofs kredsløb, kan man lave kopier eller transparen-
ter ud fra tegninger af kredsløbene, som findes som kopiark 7, 8 og 9.1
og 9.2 og transparentforlæg 4, 5 og 6 sidst i vejledningen.

25

Jorden er et drivhus

Forenklet model af 
energistrøm og stofkreds-
løb i et økosystem

I det følgende en liste over, hvad du skal huske at få med, når du skriver biologirapporter.

● Overskrift -  forsøgets navn.

● Formål med forsøget – forklar hvad du vil undersøge i denne øvelse.
Lav eventuelt en forudsigelse om, hvad du forventer at finde ud af ved dit forsøg.

● Materialeliste – liste over ting man skal bruge for at kunne lave forsøget.

● Tegning/foto af forsøgsopstillingen, så du en anden gang kan gentage dette forsøg.

● Forklaring af, hvordan forsøget udføres. Her skal du også skrive dine egne små
”råd” om, hvad der specielt skal tages hensyn til. Sørg for at anvende relevante
fagudtryk

● Forsøgsresultater, noteret i et skema, forklaret i diagrammer eller på anden måde
beskrevet

● Forklaring/konklusion af/på forsøget. Her skal du kort forklare, hvad du har lært af
forsøget

● Fejlkilder: Du kan her fortælle om de faktorer, der måske har været medvirkende til
unøjagtigheder i forsøgsresultaterne. Biologieksperimenter er ofte svære at få til at
vise det, som teorien siger, er rigtigt. Der er mange usikkerhedsfaktorer og fejlkilder.

Forsøgsrapporten skrives på grundlag af de notater og skitser, der er foretaget under 
selve forsøget.

Hvordan skrives en biologi-rapport

Kvælstofs kredsløb
Forklaring til kopiark 9 og transparentforlæg 6

Kvælstof kaldes også nitrogen (N).
Det udgør 78 % af atmosfærens luft.
Atmosfærens kvælstof i form af N2 er
et uorganisk stof, som kun vanskeligt
reagerer med andre stoffer. 

Planter har brug for kvælstof, fordi
det indgår i de aminosyrer, som plan-
tens proteiner er opbygget af. Planter
kan ikke optage kvælstoffet fra luften.
Det kvælstof, de skal bruge, optager
de fra jorden i form af kvælstofholdi-
ge ioner NH4

+ (ammonium) og NO3
–

(nitrat), som kan opløses i vand. Dyr
kan kun skaffe nødvendigt kvælstof
ved at spise andre dyr eller planter.
Der findes forskellige bakterier, der
kan omdanne luftens kvælstof til en
form, planterne kan udnytte. 

Planter fra ærteblomsfamilien har
et samarbejde med bakterier, som
danner knolde på deres rødder.
Bakterierne ”fanger” luftens kvæl-
stof og opbygger ammonium, som
ærteplanten kan bruge til at op-
bygge aminosyrer. Til gengæld får
bakterierne energi i form af gluko-
se. Der er altså tale om symbiose.
Når ærteplanten dør og nedbry-
des, tilføres jorden kvælstof. 
Rød-el har også samliv med nogle
bakterier, der på samme måde kan
skaffe træet kvælstof. 

I jorden findes desuden fritleven-
de jordbakterier, som kan optage
luftens kvælstof og opbygge am-
monium. 
Cyanobakterier, som også kaldes
blågrønalger, kan også optage luf-
tens kvælstof og opbygge ammo-
nium.
Når det er tordenvejr, bindes luf-
tens kvælstof og ilt sammen af ly-
nets energi. Der dannes forskellige
kvælstofforbindelser, som opløses i
regnvandet.
Nitrat kan vende tilbage til atmo-
sfæren som N2. Det sker, når visse
bakterier i jorden bruger ilten i ni-
trat og afgiver kvælstoffet som N2. 

Når man i landbruget dyrker af-
grøder, kan mængden af tilgænge-
ligt nitrat og ammonium i jorden
være begrænsende faktor for plan-
ternes vækst. Det er derfor land-
manden gøder jorden. Gødes der
for meget, vil nitrat udvaskes til
grundvandet, til søer, vandløb,
fjorde og hav, hvor det skaber 
miljøproblemer.
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Kvælstofs kredsløb
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Forklar med dine egne ord, hvad der sker de forskellige steder på tegningen.
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Her bider/river de deres vinger af og går i gang med at søge efter en
småplante af akacietræet. Hunnen kan søge i en måned uden at indta-
ge føde. Finder hun en egnet tyrehornsakacie, bider hun hul i spidsen
af en torn og lægger 15-20 æg i den. Disse æg udvikler sig til arbejder-
myrer. Hvis andre myrer allerede bor i træet, vil de angribe og dræbe
de nyankomne. Der er kun én dronning pr. træ. Det andet år produ-
ceres hanner og hunner. Sådan fortsætter det. Når der er ca. 1200 ar-
bejdere, starter kolonien med at producere vingede individer, der kan
parre sig og starte nye kolonier. Den normale livslængde for en dron-
ning og dermed en koloni er 20 år. Da træet ofte kan blive ældre, mi-
ster myreplanten ofte sine beboere, før den dør. Træet kan nu koloni-
seres af en række andre myrearter, men de udnytter det kun og be-
skytter det ikke. Træet kan kun overleve til den reproduktive alder,
hvis det bebos af den aggressive myre, som først koloniserede det.

Myrerne fjerner eller destruerer plantestængler eller slyngtråde fra
andre planter, som truer med at overvokse akacien. Dette er en fordel
for planten. Når myren gør det, er det dog nok ikke for at ”tjene”
værtsplanten. Det er nærmere, fordi det har haft positiv selektions-
værdi for arten at fjerne konkurrenters og rovdyrs mulighed for at
komme over på ”deres” plante. Andre træer har andre myrearter, som
de lever sammen med.

Også i vores del af verden er der mange eksempler på samliv på for-
skellige måder mellem myrer og planter. F.eks. findes der i Skandina-
vien mere end 20 eksempler på planter med kirtler, der producerer
sukkerholdig nektar til myrer, bl.a. kirsebærtræer. Adskillige danske
forskere arbejder med mulighederne for at udnytte myrer i skadedyrs-
bekæmpelse.

Myrekolonien bor inde i en Hydnophytum-plante. Den er fotograferet
i Bako Nationalpark på Borneo. Lignende forhold kendes hos andre
planter, bl.a. planten Myrmecodia pentasperma, som vokser på Bis-
marckøerne.

Dette 3-tåede dovendyr er fotograferet hængende i et træ i regnskoven
langs med Panamakanalen.

3-tået dovendyr (Bradypus variegatus) fotograferet i Cordova National
Park, Costa Rica. Der findes to arter af dovendyr. Det 2-tåede (Cholo-
epus hoffmanni) og det 3-tåede. Det 2-tåede dovendyr er sværere at
komme til at se, da det ud over at være mere sjældent også hovedsa-
geligt er nataktivt. Det 2-tåede dovendyr spiser ud over blade forskel-
lige frugter.

Der findes andre pattedyr, der sparer på energien ved at lade krops-
temperaturen svinge, f.eks. dromedaren (se side 48) og guldmuldvar-
pen, som lever i Namibias ørken (se side 45 i grundbogen og side 55 i
lærervejledningen).

Hvidhåndet gibbon (Hylobates lar) fotograferet i det nordlige Thailand.

Hungibbon (Hylobates concolor) i spring.

45

Nederst

Foto side 35

Foto side 36, øverst

Nederst

Foto side 37
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46

Ørkenen - et økosystem
SIDE 38-49

● Kende og beskrive udvalgte organismer og deres systemati-
ske tilhørsforhold samt anvende begreber om livsytringer,
herunder fødeoptagelse, respiration, vækst, formering og
bevægelse i forbindelse med forskellige typer af organismer.

● Sammenligne forskellige typer organismer og deres livsbe-
tingelser som føde, næringsstoffer, vand, ilt, lys og tempera-
tur samt forholdet til andre organismer.

● Anvende viden om udvalgte organismer og deres livsytrin-
ger i nye sammenhænge.

● Forklare sammenhængen mellem forskellige arters tilpas-
ning i bygning, funktion og adfærd i forhold til forskellige
typer af levesteder og livsbetingelser.

● Forklare begrebet økosystem og kende til energistrømme
samt udvalgte stofkredsløb i forskellige økosystemer.

● Gøre rede for udvalgte græsnings- og nedbryderfødekæder.

Økosystem, hydrotermfigur, ørken, økologisk niche, sukku-
lenter, kaktus, camouflage, fotosyntesen, konvergent udvik-
ling, artsdiversitet, tilpasning, dvale, krybdyr, vekselvarm,
græsningsfødekæde, nedbryderfødekæde, organisk stof, uor-
ganisk stof, detritus, svampe, bakterier, cellulose, enzym, fø-
denet.

● Undersøge udvalgte danske og udenlandske biotoper med
henblik på at forstå økologiske sammenhænge.

● Give eksempler på, hvordan biologisk viden bliver til gen-
nem eksperimenter, systematiske undersøgelser og tolkning
af data.

● Indsamle og formidle relevante data.
● Give forslag til, hvordan spørgsmål om natur og miljø kan

undersøges.

7. klasse: Side 2 –31, 42–51, 132–133.
8. klasse: Side 44–75, 108–117.
Økosystem, ørken, økologisk niche, tilpasning, evolution,
art, adfærd, vands kredsløb, kvælstofs kredsløb, kulstofs
kredsløb, konvergent udvikling, fotosyntese, cellulose, 
fødekæde, organisk stof, uorganisk stof, svampe, bakterier,
enzym, fødenet.

Trinmål

Centrale faglige begreber

Arbejdsmåder
og tankegange

Henvisninger til
Ind i biologien 7. kl.
Ind i biologien 8. kl.

IDÉ OG INDHOLD GRØN: TRINMÅL 8. KLASSE, BLÅ: TRINMÅL 9. KLASSE
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Man kan vælge kun at lade de elever, der har lavet ørkenakvarier, ar-
bejde med ørkenafsnittet. Elever, der har lavet regnskovsmodeller, kan
så arbejde med regnskovsafsnittet. De kan lave rapporter, der fortæller
om deres modeløkosystem og de dyr og planter, der lever i disse om-
råder. De kan også trække paralleller til danske økosystemer med for-
hold, der ligner på den ene eller den anden måde. 

Det er vigtigt, at eleverne får lejlighed til at demonstrere, at de kan
anvende de begreber, de arbejdede med i den første del af bogen, på
det eksempel på et økosystem, som de har valgt at fordybe sig i. 

Læreren bør forlange, at bestemte centrale begreber skal indgå i
elevernes fremlæggelse/rapport og således forklares med eksempler fra
”deres økosystem”. Nogle elever kan selv finde ud af, hvilke begreber
der er vigtige og centrale, andre skal have hjælp, f.eks. i form af lister,
som læreren udarbejder. 

Arbejdet med de 2 økosystemer kan også indgå i et flerfagligt sam-
arbejde med geografi, hvor man i geografi arbejder med et konkret
land, hvor der er store områder med enten regnskov eller ørken.

Kopiark 10 sammenligner de økologiske forhold i ørken og regnskov.
Når eleverne har fremlagt deres arbejde omkring de 2 økosystemer,
kan man i fællesskab på klassen forsøge at lave en sammenligning af
økosystemerne mht. økologiske forhold som klima, jordbund, planter
og dyr. Kopiarkene kan fungere som ”facitliste”. 

Har man tid, kan hele klassen selvfølgelig arbejde med hele bogen. 
Afsnittet i elevbogen tager udgangspunkt i nogle hydrotermfigurer

fra ørkenområder forskellige steder på Jorden. Man kan downloade fi-
gurerne på www.alinea.dk og lave transparenter af dem, som kan bru-
ges, hvis eleverne skal forklare resten af klassen om klimaforhold i de-
res økosystem. Findes også sidst i vejledningen. Der er også kopiark
med et ekstra sæt data fra andre tilsvarende områder, så eleverne selv
kan prøve at tegne hydrotermfigurer (kopiark 11).

I det følgende er der ekstra oplysninger, og der er også lavet transpa-
rentforlæg, som kan bruges, hvis man ønsker at forklare om klimaet i
områder med ørken.

En syvendedel af jorden er dækket af ørken. Ørkener defineres som
områder, der har under 250 mm regn om året. I Danmark regner det i
gennemsnit 712 mm om året.

Ofte forestiller vi os, at ørkener er store sandlandskaber, men kun
ca. 1/5 af jordens ørkener er sandede.

For det meste har vinden samlet alt sandet i store sandklitter, så der
blot er klipper og sten tilbage i resten af ørkenen.

Disse klipper har flotte slidte former. Varmen får sten og klipper til
at udvide sig. Om natten afkøles de og trækker sig sammen. Dette
medfører at klippen smuldrer. De slides også af flyvende sand. De kan
komme til at ligne paddehatte, fordi de kun slides forneden i den høj-
de, som vinden kan løfte sandet til.

Klitter i ørkenen kan blive op til 300 meter høje.
Når regnen endelig kommer, er det ofte som regnstorm. Det med-

fører, at vandet løber bort i stedet for at synke ned.
Den tørreste ørken i verden er Atacamaørkenen i Chile. I nogle
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ARBEJDETS TILRETTE-
LÆGGELSE

SUPPLERENDE 
OPLYSNINGER

Hvorfor bliver der nogen
steder ørken?

Sammenligning af nogle økologiske forhold 
i ørken og regnskov / 2

Om dyrene

Ørken
• Beskeden artsrigdom.

• Relativt mange krybdyr.

• Relativt få småfuglearter.

• Gravende og løbende dyr er
almindelige.

• Sandfarvede fugle er almindelige.

• Mange dyr har bygningstræk og/eller
adfærd, der begrænser deres behov for
vand.

• De fleste arter udnytter
levemulighederne over et bredt
spektrum.

• Få dyr lever i symbiose med andre.

• En stor del af dyrene er nataktive.

Regnskov
• Meget stor artsrigdom.

• Relativt mange padder.

• Relativt mange småfuglearter.

• Klatrende dyr er almindelige.

• Farvestrålende fugle er almindelige.

• Mange arter udnytter
levemulighederne på en specialiseret
måde.

• Mange dyr lever i symbiose med andre
arter.

• Dyrelivets aktivitet er mere ligeligt
fordelt over hele døgnet.

Kilde: Pædagogisk Særnummer nr. 48. Søren Breiting

Ør
ke

n 
- 

hy
dr

ot
re

m
fig

ur
er

Hydrotermfigurer - ørken
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områder har det ikke regnet i 400 år. Den største ørken er Sahara med
et areal på 5.600.000 km2. Der har man målt temperaturen svinge
mellem 52,2º ved middagstid og – 3,3º den følgende nat.

Den højeste temperatur nogensinde målt i skyggen blev målt i
Al’Aziziyal i Libyen i det nordlige Sahara. Temperaturen kom op på
58º. 

Ørkener dannes overalt, hvor luften har mistet det meste af sin
fugtighed. Den tørre luft kan ikke fortættes til regn. Det kan der være
flere grunde til. 

Ved ækvator er der meget varmt. Her stiger varm fugtig luft opad
og bevæger sig mod nord eller syd. Luften stiger som regel opad over
land, hvorefter den bliver afkølet og afgiver regn. I disse meget våde
områder vokser der tropisk regnskov. Vindene, der nu er meget tørre,
blæser videre mod Krebsens vendekreds mod nord og Stenbukkens
mod syd. I disse områder kan der vokse tør tropisk skov, eller der er sa-
vanne med tydelig regntid og tørtid. Endnu længere mod nord og syd
i forhold til ækvator kan der dannes ørken. De fleste af verdens ørke-
ner findes i disse områder. De kaldes tropiske ørkener. 

Regnlæ er et andet ørkendannende fænomen. Hvis den fugtige
vind hovedsagelig afgiver regnen på vej op over høje bjerge, vil der bli-
ve regnlæ ”på bagsiden” af bjergene (Australiens og Nordamerikas ør-
kener). Ved kyster med kolde havstrømme, kan der opstå kystnære ør-
kener som f.eks. i Chile, Peru og Namibia.

I områder, der ligger meget langt fra havet, kan der også opstå ør-
kener. Der er simpelthen ikke mere regn tilbage i luften, når den når
til området (Gobiørkenen). 

Nogle ørkener er menneskeskabte. De er opstået pga. overgræs-
ning og skovfældning. Når træerne er væk, fjerner regn og vind muld-
laget, og der er ikke noget tilbage til at holde på fugtigheden. Det giver
dårlige vilkår for planterne, og området kan komme ind i en ond cir-
kel, hvor de få planter gør, at regnen bliver mere sparsom, fordi fugten
fra planternes fordampning mangler.

Begrebet konvergent udvikling bruges, når plante- eller dyregrupper,
som ikke er nært beslægtede, har udviklet de samme tilpasningstræk.
Et eksempel er hvaler og fisk, som ligner hinanden på mange måder.
De er ikke nært beslægtede, men har tilpasset sig det samme levested. 

Et andet eksempel på konvergent udvikling kunne være de sukku-
lente planter. Jo mere kugleformet planten er, jo mindre er overfladen
i forhold til rumfanget. Da ørkenplanter skal klare sig med meget lidt
vand, er det en fordel, hvis der ikke fordamper ret meget fugt fra plan-
tens overflade. Mange af ørkenplanterne har derfor udviklet små, tyk-
ke, runde blade. Planterne kommer til at ligne hinanden i bygning,
selv om de ikke er nært beslægtede. I Amerika findes kaktus, som af
bygning ligner vortemælksarter (Euphorbiaceae) i resten af verden.

Begrebet artsdiversitet er ikke direkte nævnt i trinmålene for bio-
logi, men hvis eleverne skal forstå noget om biologisk mangfoldighed
og bæredygtig udvikling, så er det vigtigt, at dette begreb har et betyd-
ningsindhold for dem. Det får det kun, hvis de arbejder med det i for-
skellige sammenhænge. 

Generelt kan man sige, at artsdiversiteten er højest i troperne, og
jo nærmere man kommer polerne, jo mindre bliver artsdiversiteten,
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Konvergent udvikling og 
lav artsdiversitet

Vejrsystemer

Fugtig vind

Varm vind

Kold vind

Tør vind

Kold havstrøm

Ørken

Næsten tør vind

Til trykkeriet:
Nederste pil gøres rød som vist.
To seperate pile foroven laves som vist,
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men jo større bliver populationerne. Den egentlige årsag til den høje-
re artsdiversitet i troperne er stadig omdiskuteret, men væsentlige fak-
torer er den større indstråling/primærproduktion mod ækvator og
økosystemernes høje alder.

Et plante- eller dyresamfund med stor artsdiversitet vil næsten al-
tid være præget af følgende forhold:
● Successionen er næsten nået til klimaks.
● Samfundene består af specialister.
● Antallet af nicher er højt.

Det klassiske eksempel på høj artsdiversitet er tropisk regnskov. Man
kan sammenligne regnskoven med en kinesisk æske. Pakningen af ar-
ter er enorm, fordi der altid er en mindre æske (mikrohabitat) indeni. 

Det klassiske eksempel på lav artsdiversitet er Arktis. Kulden gør,
at alle organismer har svært ved at overleve der. Få arter har tilpasset
sig de helt specielle levevilkår. De få arter, der kan leve der, undgår til
gengæld at skulle konkurrere med en masse andre arter og kan derfor
opnå høje individantal.

Ørkener ligner Arktis. De ekstreme levevilkår gør, at få arter har
kunnet tilpasse sig.

Vil man sammenligne med danske biotoper, kan man se det sam-
me fænomen bare i mindre målestok. 

49

Hede og klit kan opfattes som paralleller til ørkenen, og naturskoven
svarer til regnskoven. Det ses, at der også er stor forskel på artsdiversi-
teten på forskellige danske biotoper.

Den specielle fotosyntese, som foregår hos mange ørkenplanter, kaldes
CAM-fotosyntese (Crassulacean Acid Metabilism).  For at mindske
væsketabet gennem de åbne spalteåbninger optager sukkulenter kun
CO2 om natten, hvor luftfugtigheden er højere. CO2 indgår i forskelli-
ge organiske syrer, som planten kan oplagre. Fra disse syrer frigives
CO2 næste dag, når planten skal bruge det til fotosyntesen. Se side 42
i elevbogen.

Et nærbillede af spalteåbninger kan ses på side 10 i elevbogen. 

Biotop Antal arter Areal i Antal arter  
1000 ha pr. 1000 ha  

Naturskov 414 40,0 10,35  

Overdrev 313 26,2 11,95  

Vandområde 271 56,7 4,36  

Mose 232 91,4 2,53  

Fersk eng 201 103,6 1,94  

Klit 181 127,0 1,42  

Hede 79 81,9 0,96

Kilde: Peder Agger; Den biologiske mangfoldighed i Danmark, 
oplæg til Wilhjelm-udvalgets konference den 6.12.2000.

Særlig fotosyntese
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Ørkenbiologerne Gideon Louw og Mary Seely skriver i deres bog Eco-
logy of organisms: ”That most plants and animals survive in the desert
because they do not live in the desert”. 

Med det mener de, at for at overleve i ørkenen skal man kunne
undgå den på forskellige måder. Nogle dyr går i dvale i lange perioder.
Andre er nataktive og undgår at være aktive i de varmeste perioder af
døgnet. Atter andre forlader ørkenen i perioder og kommer kun tilba-
ge efter et stort regnskyl. 

Man kunne sammenligne det med dyr, som hos os om vinteren
trækker sydpå, går i dvale eller på anden måde har tilpasset sig, så de
kan klare de hårde levevilkår om vinteren.

I ethvert økosystem er nedbryderne af vital betydning. Nedbrydning er
nemt ”at få øje på” i regnskoven, hvor svampe og bakterier har opti-
male forhold. Større organismer indgår dog også i nedbryderfødekæ-
derne, f.eks. er termitter vigtige nedbrydere. Nogle afrikanske regn-
skovsarter af termitter holder svampe, som opkoncentrerer kvælstof-
fet for dem. Hos andre termitarter og hos andre dyregrupper er det
bakterier i tarmen, der omsætter den svært nedbrydelige cellulose.

I ørkenen er nedbrydningen mindre iøjnefaldende. Den foregår
utrolig langsomt. Bakterier og svampe har meget dårlige vilkår pga.
tørken. Proteinindholdet er meget lavt i det visne, døde plantemateri-
ale, og de dyr, som indgår i nedbryderfødekæderne, har helt specielle
tilpasninger til dette. På en måde kan man sige, at bakterierne i ørke-
nen har tilpasset sig ved at leve inden i dyrene i stedet for ude i de tørre
omgivelser. Det er i tarmsystemet hos termitter, sølvkræ og skyggebil-
ler, at nedbrydningen af plantemateriale i ørkenen foregår.

Som noget helt specielt kan skyggebillerne og sølvfiskene i Nami-
bias ørken selv danne et cellulosenedbrydende enzym, mens andre or-
ganismer normalt har bakterier i tarmen til at lave det arbejde.

I det følgende er beskrevet ekstra oplysninger om nogle af de dyr,
som indgår i fødenettet i Namibias ørken. 

Sammenhængene i fødenettet er oprindeligt fundet af forskerne
Gideon Louw og Mary Seely i 1982. Vores udgave af fødenettet stam-
mer fra en artikel om Namibias ørken i Kaskelot nr. 107, 1995.

Mange af dyrene er ikke kendt i Danmark og har derfor ikke noget
dansk navn.

Side 47 i grundbogen findes som transparentforlæg.

Guldmuldvarp: Læs mere om dette dyr i forklaringen til foto side 45
øverst.

Hyæne: Et rovdyr, der selv nedlægger vildt, eller som stjæler det, an-
dre har nedlagt. Den jager om natten – en adfærd, der gør, at den
har brug for mindre vand.

Nøgenhovedet grib: En almindelig fugl i troperne. Den lever af dø-
de dyr, men spiser også frugter.

Ørkenhugorm: Læs mere om dette dyr i forklaringen til foto side 44.
Sjakal: Sjakaler er rovdyr og tilhører hundefamilien. De jager i flok og

kan nedlægge dyr så store som antiloper. De stjæler også andre dyrs
bytte for at æde det.
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Ørkenens dyreliv

Græsnings- og 
nedbryderfødekæder

Kilde: J. Balslev Hansen og S. Mark Jensen/Kaskelot nr. 107, 1995.

ØRKEN-
SØLVKRÆ ØRKENROTTE FÅREKYLLING CAPE HARE GRÆSHOPPE

SKYGGE-
BILLER ORYX SKJOLDLUS TOVINGER TÆGER

TERMIT STRUDS SNUDEBILLER BLADLUS

SJAKAL SOLIFUGER BENLØS
SKINK

PALMATO
GEKKO

HVIDHALSET
KRAGE LÆRKER

EDDERKOPPER KAMÆLEON ØRKENFIRBEN

STOR 
TÅRNFALK

PLETTET
ØRNEUGLE

DETRITUS PLANTER

GULD
MULDVARP

NØGENHOVEDET
GRIB

HYÆNE ØRKENHUGORM

MYRER

Græsnings- og 
nedbryderfødekæder
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Palmato gekko: Gekkoer er små krybdyr, som er vidt udbredte i tro-
perne. De fleste gekkoer jager om natten. De har store øjne med en
gennemsigtig hinde, som renses med tungen. 
Alle gekkoer har korte fingre og tæer med ”hæfteskiver af talløse
mikroskopiske kroge” på undersiden, som kan gribe i små ujævn-
heder på glatte overflader. (Det var undersiden af gekkoernes fød-
der, der inspirerede opfinderen af velcrolukning). Det sætter dem i
stand til at løbe med hovedet nedad på lodrette flader.
Gekkoen er den eneste øgle, som har et veludviklet stemmebånd.
Navnet ”Gekko” er et forsøg på at efterligne de lyde, dyrene udstø-
der. 

Solifuger: Er hvirvelløse dyr, som tilhører klassen spindlere ligesom
skorpioner, edderkopper og mider.

Kamæleon: Kamæleoner er kendt for at kunne skifte farve. I Nami-
bia findes en art, der kan skifte farve efter temperaturen. Om mor-
genen, når den kommer op fra sin hule, er den sort, så den hurtigst
muligt kan blive varmet op. Når den er varmet op til 39º, skifter
den til hvid eller grå farve.

Benløs skink: En skink er et krybdyr, som er nært beslægtet med vo-
res stålorm. De fleste former er små, glatte og jordlevende, og de
findes i former med alt fra fuldt udviklede lemmer til helt lemme-
løse.

Ørkenfirben: Dette specielle firben hedder Meroles lizard og er ende-
misk (dyr er endemiske, hvis de kun lever i et ganske bestemt af-
grænset område på Jorden) for Sydafrikas ørkener. Det er sandfar-
vet, så det undgår at blive opdaget.

Myrer: Myrer forekommer i meget stort antal og betyder meget i ør-
kenens fødekæder.

Ørkensølvkræ: Sølvkræ er små primitive insekter uden vinger. Det er
dem, vi ofte ser skynde sig væk, når vi tænder lyset på badeværel-
set. De er i stand til at nedbryde cellulose, hvorfor man også kan
finde dem i gang med at spise gammelt papir.

Skyggebiller: Skyggebillerne i Namibia har et særligt cellulosened-
brydende enzym i deres tarm. Deres nære slægtninge i Amerika
har ikke dette enzym. Andre dyr fra nedbryderfødekæden udnyt-
ter bakterier i deres tarm til at nedbryde cellulosen i detritus.

Termitter: Termitterne spiller en altafgørende rolle, når det gælder
nedbrydning af dødt plantemateriale i ørkenen. I deres tarm har de
bakterier, som kan nedbryde cellulose, og deres afføring tilfører jor-
den næringsstoffer. Termitternes bo i jorden skaber pletter i ørke-
nen (heuweltjies), som står som små oaser med en mere rig plan-
tevækst end det omgivende område.

Ørkenrotte: Læs mere om ørkenrotter side 48 i elevbogen.
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Oryx: Oryx (Oryx gazella) er en mellemstor antilope med store, lige
horn, der stikker skråt bagud.
Den er tilpasset til at leve i selv meget tørre områder og kan selv
grave efter vand i udtørrede flodlejer. Gazellen græsser typisk tid-
ligt om morgenen, hvor der er mest fugt i græsset.
Den kan som dromedaren lade sin kropstemperatur stige til 44º i
løbet af dagen samtidig med, at den har et ”kølesystem” omkring
hjernen, der sikre, at hjernen ”kun” når en temperatur på 40º. 

Struds: Man har målt, at strudsen modsat de fleste andre dyr er i stand
til at udånde luft med kun 85-90 % relativ fugtighed. Andre dyrs
udåndingsluft har en relativ fugtighed på ca. 100 %. Det er ikke
kendt, hvordan den klarer at nedsætte vandindholdet. Den sparer
også på vandet ved at udskiller en særlig koncentreret ammoniak,
der opstår, når proteiner nedbrydes.
Den æder tidligt om morgenen, hvor vandindholdet i det tørre
græs typisk er 3 gange så stort som midt på dagen.

Ørkenlandskab i Namibia. På billeder fra ørkenlandskaber kan man se
milevidt omkring, og himlen er blå uden skyer. Den klare himmel
skyldes den lave luftfugtighed, som gør, at der næsten ikke dannes sky-
er. De manglende skyer bevirker imidlertid, at varmeudstrålingen om
natten bliver voldsom, og derfor bliver det forholdsvis koldt om nat-
ten.

Skyggebille fra Namibia.  Disse biller har specielle tilpasninger til det
varme, tørre klima. Under de tykke sammenvoksede dækvinger er der
et hulrum. Billernes spirakler udmunder i dette hulrum, så i stedet for
at hver eneste spirakel taber fugt til omgivelserne, er der kun én
åbning fra hulrummet til det ydre, tørre miljø. Den fugtige udåndings-
luft fra dyrets indre blandes med den tørre luft fra det ydre miljø, og
der spares vand. Evnen til at flyve er dog gået tabt.
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Foto side 38

Foto side 39, til venstre

Oryx antilopen, som lever i Namibias ørken, kan tåle at legemstemperaturen 
stiger til 45°.
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Nogle skyggebiller (Onymacris unguicularis)er tilpasset til at opsamle
fugt fra den tåge, som jævnligt ruller ind fra havet. Normalt er den
nedgravet i sandet om natten og aktiv om dagen. Men når tågen om
natten driver ind over Namibia, kravler billen ud i sandet. På toppen
af klitten, hvor tågen fortættes mest, stiller billen sig med hovedet ned-
ad, så det meste vand, der samles på dækvinger og ben, løber til mun-
den. Den kan forøge sin vægt med op til 1/3 efter en nat i tågen. 

Nogle arter af skyggebiller kan tåle et vandtab på op til 60 %, hvor
det for andre dyr normalt er 10 %.

Enårige planter er ofte små, vokser hurtigt, sætter mange frø i forhold
til størrelsen og har vindspredning. De er ofte pionerplanter, der som
de første koloniserer et nyt område. Fordi ørkenen er så ustabil, f.eks.
med hensyn til mængden af vand, er det svært at overleve som flerårig
plante. Det giver plads til de enårige, og mange har tilpasset sig til at
udnytte muligheden, når det en sjælden gang regner.

En del af planterne har vindbestøvning, men der skal investeres
meget energi i produktion af pollen, hvis vindbestøvning skal være ef-
fektiv. Mange af planterne har i stedet udviklet en mere ”økonomisk”
formeringsstrategi med insektbestøvning. Konkurrencen er hård, for-
di bestøvning og frugtsætning skal foregå i den korte periode, hvor der
er vand nok til livsprocesserne. Den hårde konkurrence har bevirket,
at store iøjnefaldende blomster har haft positiv selektionsværdi. Man-
ge ørkenplanter har uforholdsmæssigt store blomster, der ofte er iøjne-
faldende farvet. Insekter har farvesyn og kan opfatte planternes for-
skellige farver, der tiltrækker de bestøvende insekter.

Denne kaktus hedder Cephalocereus senilis på latin. Navnet skyldes,
at den har lange hvide hår. Den kan blive op til 6 meter høj i naturen
og blomstrer ikke, før den er mindst 2,50 meter høj. Den er nem at
dyrke i vindueskarmen, men man skal altså ikke regne med at få blom-
ster at se. 
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Mange både planter og dyr i Namibias ørken er tilpasset til at udnytte fugten i mor-
gen- og nattetågen. Her er det en skyggebille, som er kravlet op på toppen af klitten
for at samle dug.

Foto side 40

Foto side 41
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Kaktus er kun en af de familier (omkring 1500 arter), der omfatter
sukkulente arter. Sukkulenter (omkring 20.000 arter) er planter, der
har udviklet specielle metoder til oplagring af vand. Kaktus fandtes op-
rindeligt næsten udelukkende i den nye verden med hovedområde i
Mexico og i de sydamerikanske lande langs Andesbjergene. Man har
indført kaktus til andre tørre områder, og nogle steder, f.eks. i Austra-
lien, har de udviklet sig til alvorligt ”ukrudt”.

Nogle sukkulenter fra det sydlige Afrika ligner levende sten. Fotoet vi-
ser en Fenestraria, på engelsk kaldet ”Baby toes”. Planten kan nøjes
med ekstremt lidt vandt. Vil man holde den i vindueskarmen, skal
man forår og sommer vande meget sparsomt – om vinteren næsten ik-
ke. Desuden skal den stå i fuld sol.

En anden spændende planteslægt, som også går under navnet ”le-
vende sten”, er Lithops (fam. Aizoaceae). Den hører også hjemme i det
sydlige Afrika.

Fotoserien er taget i Mexico. På det øverste billede kan man kun se en
plante på ca. 2 cm i diameter. Kaktussen hedder Echinocereus pul-
chellus ssp. Weinbergii. Det andet billede viser planten med knop, og
til sidst ses planten i blomst.

Denne ørkenakacie har kæmpestore torne som forsvar mod planteæ-
dere. Selv om tornene ikke giver fuldstændig beskyttelse, så bliver det
mere besværligt og tidskrævende for dyr at spise af planten. Det ned-
sætter mængden af blade, som dyrene kan sætte til livs. For visse plan-
teædere, f.eks. elefant og næsehorn, er tornene dog ingen forhindring.
De spiser planterne, tilsyneladende uden at være generet af tornene.

Akacietræer kan klappe bladene sammen, hvis de får brug for at
spare på vandet.

Namibias ørken er en af de ældste ørkener i verden. Modsat andre ør-
kener har den en ret høj artsdiversitet med mange endemiske arter.

Der falder næsten ingen regn, men med få dages mellemrum rul-
ler tåge ind fra havet. Dyrene og planterne har tilpasset sig til at ud-
nytte denne kilde til vand. Når regnen endelig kommer, er det ofte som
regnstorm. Det medfører at vandet løber bort i stedet for at synke ned.

Welwichia er endemisk for denne ørken. Det vil sige, at den kun
findes der. 

Der findes 5-6000 eksemplarer af Welwichia. De er tvekønnede og
har helt specielle bestøvningsforhold, der gør dem til en mellemform
mellem nøgenfrøede og dækfrøede planter. Man mener, at de optager
fugt fra den tåge, der jævnligt glider ind over den namibiske ørken.
Desuden har de ekstremt lange rødder, som kan hente vand op fra un-
dergrunden.
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Foto side 42 nederst 
til venstre

Til højre

Foto side 43, øverst

Nederst
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Foto side 44

Foto side 45, øverst 
til venstre

Øverst til højre

Man kan ane hovedet af en ørkenhugorm. Mange ørkendyr graver sig ned på de tids-
punkter af døgnet, hvor temperaturen er højest. Samtidigt opnår de at være skjult, så
de kan lave bagholdsangreb, hvis et egnet byttedyr kommer tæt på.

Denne ørkenhugorm (Bitis peringueyi) hedder på engelsk en Si-
dewinder, fordi den kommer frem ved at rulle sidelæns oven over det
varme sand. Det går hurtigt, og den undgår overophedning. Hugor-
men er endemisk for Namibias ørken. 

Torndjævel kan det engelske navn Thorny Devil oversættes til,
men den kaldes også molokken.  Denne langsomme australske øgle
har ikke brug for at være hurtig for at beskytte sig. Den er fuldstændig
dækket med spidse torne. 

Den vandrer rundt i de vestlige ørkener i Australien på udkig efter
myrer og termitter, som den spiser. Man har beregnet, at molokken
æder med en hastighed på 45 myrer i minuttet. Den æder én myre ad
gangen, og et måltid består af ca. 3.000 myrer.

Dens hud kan opsuge og opbevare vand, som så gennem fine ka-
naler i huden ledes til dyrets mund.

Guldmuldvarpen (Eremitalpa granti) lever i Namibias ørken og kan
svømme igennem løst sand. Den bygger ikke gange som vores hjemli-
ge muldvarp. Det er bemærkelsesværdigt, at den, selv om den er et
pattedyr, kan lade sin temperatur svinge (ligesom dovendyret, se side
35) med sandets temperatur. Da den konstant graver i sandet, er dens
pels i tæt kontakt med omgivelserne, og pelsen kan derfor ikke virke
isolerende på samme måde som hos andre pattedyr. Det ville koste dy-
ret alt for meget energi at holde en konstant legemstemperatur. Den er
dog ikke helt afhængig af sandets temperatur. Når det er nødvendigt,
bruger den energi på temperaturregulering.

Guldmuldvarpen er et rovdyr. Den har ingen øjne, men finder sin
føde ved at registrere de lyde og vibrationer, der opstår, når et insekt
eller et andet lille dyr går i sandet. Den lever især af termitter. 
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Skorpionen (Opistophthalmus sp.) er fotograferet i Kalahariørkenen i
Botswana. Denne dyregruppe er kendt for at føde levende unger og at
have yngelpleje. Hunnen bærer rundt på ungerne og forsvarer dem,
indtil de kan klare sig selv.

Denne ørkenmyre (Camponotus fulvipilosus) har tilpasningstræk, der
ligner sandspringerens. Sandspringeren, som lever i danske klitter, har
også ekstra lange ben, som kan hæve den op over det varme sand. 

Ørkenrotten (Gerbillurus sp.) er fotograferet foran sit hule i den Na-
mibiske ørken i Sydvestafrika.

Denne dromedar (Camelus dromedarius) med unge er fotograferet i
ørkenen i Oman.
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Foto side 45 nederst 
til venstre

Nederst 
til højre

Foto side 48, øverst

Nederst
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