
  Et naturfagsprojekt om  

BÆREDYGTIG ENERGI

Hvordan man kan lave et naturfagsprojekt der handler om bæredygtig energi og arbejder med de  
4 naturfaglige kompetencer, med mulighed for inddragelse af et virksomhedsbesøg, som er med til  
at sikre at flere udtryksformer kommer i spil.
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TIL LÆRERNE
Rammer for forløbet
Klassetrin  7.-9. klasse.

Antal timer og periode  Forløbet omkring energi:
  · 4-6 dobbeltlektioner på skolen.
  · Mulighed for at besøge brintanlægget HyBalance i Hobro Syd  
     og/eller Tange elmuseum.
  · Efterbehandling på skolen.

Sted/lokaler/udstyr  På skolen:  
  Fysik/kemi laboratoriet og klasselokalet til teori, opgaveløsning og  
  undersøgelser. 
  
  På brintanlægget, Jyllandsvej 25, 9500 Hobro:
  Rundvisning og oplæg. Mulighed for spørgsmål før/under/efter (max  
  25 pers. ad gangen).
  
  Forløbet er udviklet i et samarbejde mellem: 
  Hydrogen Valley/CEMTEC, Majsmarken 1, 9500 Hobro,  
  www.hydrogenvalley.dk. 
  Kontaktperson: Betina Holtze, betina@hydrogenvally.dk.
  
  Rosendalskolen, Døstrupvej 33, 9500 Hobro 
  Kontaktperson: Line G. Vetter, line5440@mfkskole.dk.

Formål
Formålet med dette undervisningsforløb er:

• At eleverne får et indblik i og vil kunne perspektivere til nogle af mulighederne for udnyttelse af 
brint og et eventuelt brintsamfund.

• At eleverne vil kunne redegøre for, hvordan energi kan ændre former, omsættes og opbevares.
• At eleverne kan udføre undersøgelser og benytte modeller inden for arbejdet med alternative 

energikilder.
• At eleverne får en struktur til brug i deres videre arbejde med de fællesfaglige fokusområder og 

særligt til brug i arbejdet med temaet ”Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan”.

http://www.hydrogenvalley.dk
mailto:betina%40hydrogenvally.dk?subject=
mailto:line5440%40mfkskole.dk?subject=
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Kompetenceområderne
De naturfaglige kompetencer ses som evnen til at anvende naturfaglig viden og færdigheder i rele-
vante naturfaglige sammenhænge. 

I arbejdet med udviklingen af dette undervisningsmateriale har vi tilstræbt at formulere en vejledning 
til eleverne, der giver plads til at arbejde med naturfaglig viden lige såvel som færdigheder inden for 
kompetenceområderne. Vejledningen tilstræber at lede eleverne hen mod det at kunne relatere deres 
naturfagsprojekt til noget der er virkelighedsnært og relevant, for deres naturfaglige hverdag.

For at sikre at flertallet af eleverne bringer deres kompetencer mest muligt i spil, er der inden for de 
enkelte delemner opstillet ideer til, hvordan eleverne kan arbejde med emnet. Ideerne skal ses som 
forslag og som støtte til de elever, der har brug for det. Eleverne opfordres til at udforske egner ideer, 
så de givne ideer, for nogle, blot fungerer som et springbræt til videre fordybelse.

Inden for færdigheds- og vidensområderne arbejder dette materiale primært med området “Ener-
giomsætning”, men strukturen der er lagt ned over dettes område, vil kunne passe på flertallet af 
området, og kan derfor også anvendes i andre forløb. Dette vil eksempelvis være muligt at gøre i 
fællesskab med eleverne ved forberedelserne til nye naturfagsprojekter.1

Litteratur
Find forslag til tekster og materiale her:

• Fysik-kemi.gyldendal.dk 
•• Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan
•• Energi
•• Energi på vej

• Fysikkemi.alinea.dk
•• https://fysikkemi.alinea.dk/course/AARP-baeredygtig-energiforsyning-paa-lokalt-og-glo-

balt-plan
• http://hydrogenvalley.dk/
• https://www.energitjenesten.dk/images/skoler/materialer/forsoeg_med_energi.pdf 
• https://new.siemens.com/global/en/products/energy/topics/distributed-energy-systems.html
• https://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/her-er-forskernes-bud-paa-fremtidens-energi
• https://www.sparenergien.dk/

1  For at læse mere om kompetenceområderne og dertilhørende færdigheds- og vidensområder se følgende: https://emu.
dk/sites/default/files/2019-08/GSK%20-%20L%C3%A6seplan%20-%20Fysik%20kemi.pdf afsnit 4 & 5

https://fysik-kemi.gyldendal.dk/
https://fysikkemi.alinea.dk/
https://fysikkemi.alinea.dk/course/AARP-baeredygtig-energiforsyning-paa-lokalt-og-globalt-plan
https://fysikkemi.alinea.dk/course/AARP-baeredygtig-energiforsyning-paa-lokalt-og-globalt-plan
http://hydrogenvalley.dk/ 
https://www.energitjenesten.dk/images/skoler/materialer/forsoeg_med_energi.pdf
https://new.siemens.com/global/en/products/energy/topics/distributed-energy-systems.html
https://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/her-er-forskernes-bud-paa-fremtidens-energi
https://www.sparenergien.dk/
https://emu.dk/sites/default/files/2019-08/GSK%20-%20L%C3%A6seplan%20-%20Fysik%20kemi.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2019-08/GSK%20-%20L%C3%A6seplan%20-%20Fysik%20kemi.pdf
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Undervisningsforløbet
I løbet af elevernes tid i udskolingen skal de arbejde med minimum 6 fællesfaglige undervisnings-
forløb, som bringer fagfaglige fokusområder samt naturfaglige kompetencer i spil. Forløbene skal 
være problemorienteret og give eleverne mulighed for at udvikle deres evne til at indkredse, forstå 
og behandle naturfaglige problemstillinger. Et undervisningsforløb behøver ikke at have en bestemt 
længde, men skal inddrage naturfagene i et fagligt samspil med relevant indhold fra 2-3 naturfag og 
eventuelt andre ikke-naturfaglige fag. Samtidig skal disse forløb kunne udgøre det for elevernes ek-
samensgrundlag, og det er i den sammenhæng væsentligt at overveje, hvordan man kan bringe flere 
udtryksformer i spil, da der til eksamen skal kunne opgives et pensum med mindst 4 udtryksformer. 

På Rosendalskolen arbejder vi fokuseret på at inddrage den åbne skole i arbejdet med vores fæl-
lesfaglige naturfagsundervisning. Dette kommer særligt til udtryk i vores virksomhedskontakt som 
resulterer i, at eleverne kommer på besøg hos virksomhederne, eller at virksomhederne kommer ud 
på skolen og fortæller om deres virke.  

I dette materiale er samarbejdsvirksomheden Hydrogen Valley/CEMTEC. 

Hydrogen Valley/CEMTEC er med i det internationale projekt HyBalance, der demonstrerer brugen 
af grøn brint i fremtidens energisystem. HyBalance-projektet er et af flere initiativer, som gennem 
udnyttelse af potentialet i brint vil bidrage til at transformere energisystemet fra at være afhængigt af 
fossile brændstoffer til at være baseret på vedvarende og lokale energikilder. 

Hydrogen Valley/CEMTEC har mulighed for at tage imod besøg på HyBalance brintanlægget i Hobro 
syd, hvor eleverne vil få en rundvisning på sitet samt et oplæg om projektet og de øvrige aktiviteter, 
som virksomheden beskæftiger sig med. 

Hvis der ikke er tid eller budget til at sende eleverne ud af huset, vil det også være muligt at arrangere 
at Hydrogen Valley/CEMTEC kommer ud og holder et oplæg. 

http://hybalance.eu/
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NATURFAGSPROJEKT
Undervisningen op til projektet 
Der er som tidligere nævnt ikke fastsat rammer for tid og struktur i arbejdet med de fælles faglige 
fokusområder. I det følgende tages der udgangspunkt i den struktur, der anvendes på Rosendalskolen 
i Hobro, hvor fokusområderne bearbejdes som projektuger i varierende længde. Som optakt til disse 
uger arbejder de enkelte naturfag med områder omkring emnet, der gør eleverne i stand til at arbejde 
fordybet med et selvvalgt underemne. En sådan optakt er kort beskrevet i det følgende afsnit:

2 uger før projektet: Energien dannes
Det overordnede emne præsenteres og målet for forløbet gennemgås. I denne uge introduceres elev- 
erne til energi i form af fossil energiforsyning. Der er fokus på, hvordan energi kan dannes fra fossil 
brændsel og en generators opbygning. Læreren laver et oplæg omhandlende opbygningen af en 
fossil brændselsmotor, og hvordan denne kan virke som drivkraft til generatorerne. Eleverne bygger 
en enkeltfaset generatorer og undersøger hvilke faktorer, der får denne til at præstere maksimalt. 
Elevgrupperne kommer med overvejelser til, hvordan deres generator kan drives af såvel fossile som 
bæredygtige energikilder. Gennem oplægget og arbejdet med undersøgelsen introduceres og arbej-
des der med begreberne elektromagnet, induktion, transformation og forbrændingsmotor.

1 uge før projektet: Vedvarende energi
I denne uge introduceres eleverne til energi i form af vedvarende energiforsyning. Der er fokus på, 
hvad der kan gøre energi vedvarende og på enkelte af de alternative energikilder, vi omgiver os med 
og benytter os af i Danmark i dag. Læreren laver et oplæg om de alternative energiforsyninger og 
viser på klassen opbygningen af solceller, solfanger og vindmøller. Eleverne undersøger opbygning 
og anvendelse af solceller og vindmøller. Eleverne skal undersøge hvilke faktorer, der får deres energi-
kilde til at yde optimalt. 



TIL ELEVERNE
Projektugen 
I skal nu i gang med at lave et naturfagsprojekt, men før vi går i gang med selve projektet, er der et par 
ting, vi skal have styr på. 

Klassen skal sammensættes i grupper. Grupperne skal bestå af 1-3 personer, der supplerer hinanden 
fornuftigt i forhold til de kompetencer og fag, der skal arbejdes med. 
Research på det overordnede emne. Hvad forstår den enkelte gruppe ved titlen på emnet, er der ord 
eller begreber i forstår forskelligt, og kan I lave et mindmap over alle de mulige underemner, I kan 
komme i tanke om. 

Vælge et underemne og formulerer et spørgsmål der beskriver, hvad der undrer jer inden for det un-
deremne. Det kan være noget omkring, hvordan det virker, hvordan det bruges eller bare hvad det er. 
Dette er jeres problemstilling.

Til jeres problemstilling skal der nu laves arbejdsspørgsmål, der passer til de 3 naturfag - biologi, ge-
ografi og fysik/kemi. Spørgsmålene skal være med til at give svaret på jeres problemstilling og belyse 
problemstillingen fra de 3 fags perspektiv.

I det følgende afsnit har vi lavet 3 forskellige underemner, som alle berører det overordnede emne 
”Bæredygtig energiforsyning”. I kan vælge et emne, som jeres gruppe vil arbejde med, men der er 
også mulighed for at gå en helt anden retning.

8
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BRINT
Vi skal se på brint, som energikilde til hele eller dele af vores samfund. Flere mener, at brint kan være 
en af Danmarks nye kilder til grøn og bæredygtig energi, særligt som alternativ til det brændsel, som 
vi bruger i vores transportsektor. Men hvordan laver man egentlig brint? Er det farligt? Hvordan kan 
man bruge brint som brændsel, og hvordan påvirker det vores natur, når brint skal trækkes ud af 
vand, for at løse vores stadig større og større behov for energi. 

I skal i jeres gruppe formulere en problemstilling, der handler om noget, der undrer jer ved brint. Til 
problemstillingen skal der laves arbejdsspørgsmål til hvert af de 3 naturfag, som det tidligere er be-
skrevet. Det er arbejdsspørgsmålene og problemstillingen, vi nu skal til at arbejde med gennem de 4 
naturfaglige kompetencer.

Undersøgelse
I gruppen skal I lave en undersøgelse der belyser et eller flere arbejdsspørgsmål. Der er lavet en liste 
med et par eksempler til, hvad I kan undersøge. Husk at overveje hvad jeres hypotese/forventninger 
er til undersøgelsen, og hvilke variabler der er i undersøgelsen. I skal ikke lave alle undersøgelserne, 
men bare dem der passer til jeres arbejdsspørgsmål eller problemstilling.

• Hvordan virker elektrolyse?
• Hvilke kemiske reaktioner finder sted?

• Hvordan omdannes brint til strøm?
• Brændselsceller.

• Hvad er brint?
• Hvilken rolle spiller brint i vands kredsløb?
• Hvordan, hvis overhovedet, påvirker et elektrolyseanlæg den 

omkringliggende natur?
• Hvor vil det være en fordel at placere et brintanlæg i forhold til;

• Vandtilførsel.
• Forbruger.
• Opbevaring af brint.
• Strømtilførsel.

Modellering
I gruppen skal I enten lave eller finde modeller, der kan besvare et eller flere arbejdsspørgsmål. Når I 
vælger en model, skal I overveje, hvad I ønsker, at modellen skal vise i forhold til jeres arbejdsspørgs-
mål (opstil f.eks. 3 krav til modellerne). Overvej om der skal være tekst på modellen, eller om det er 
noget, I selv vil forklare. Overvej også hvordan modellen kan bekræfte resultaterne af jeres undersø-
gelse, eller noget af det I vil omtale teoretisk. Der er lavet lidt eksempler på, hvad I kan arbejde med af 
modeller, find gerne selv flere eller andre. I skal ikke bruge alle modellerne, men bare dem der passer 
til jeres arbejdsspørgsmål eller problemstilling.

• Model af brændselscelle.
• Model af elektrolyse.
• Vands kredsløb.
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Kommunikation
I gruppen skal I finde mundtlige svar på et eller flere af jeres arbejdsspørgsmål. I skal finde og udvæl-
ge tekster og artikler, der underbygger eller besvarer jeres spørgsmål. Overvej troværdigheden i det 
materiale I finder og udvælg fagbegreber, som der skal være fokus på. Det er i den mundtlige del, at I 
forklarer det teori, der kan danne baggrund for svaret på jeres problemstilling. Den mundtlige del skal 
også bekræfte noget af det I har undersøgt eller bekræfte/uddybe jeres modellers besvarelse af ar-
bejdsspørgsmål. Der er nedenfor nogle eksempler på, hvad I kan arbejde med af kommunikation, find 
gerne selv på flere. I skal ikke bruge alle forslagene, men bare det der passer til jeres arbejdsspørgsmål 
eller problemstilling.

• Beskriv med egne ord elektrolyse.
• Hvordan virker den proces, der foregår under elektrolyse?

- Afstem kemisk reaktion.
• Hvordan virker en brændselscelle?

- Hvad består den af?
- Hvordan er opbygningen?
- Hvilke kemiske processer foregår der?

• Hvordan omdannes vand til strøm? 
- Fra kemisk energi i vands bindinger til elektrisk energi.

• Vands kredsløb.
• Biotoper, særligt dem der ville kunne passe ind til placering af elektrolyse anlæg.

Perspektivering
I skal i gruppen finde områder I kan perspektivere enten hele jeres underemne eller enkelte af jeres 
arbejdsspørgsmål til. Det kan være områder, der forbinder jeres problemstilling til jeres hverdag eller 
samfund, men det kan også være et område, der har de samme problematikker eller løsninger, som 
dem I har fundet. Perspektiveringen skal I bruge til at beskrive eller diskutere jeres underemnes be-
tydning f.eks. for samfundet, jeres hverdag eller vores fælles fremtid. Der er nedenfor nogle eksempler 
på områder, der kan perspektiveres til, find gerne selv på flere. I skal ikke bruge alle forslag- 
ene, men må bruge nogle af dem, hvis de passer til jeres problemstilling eller arbejdsspørgsmål.

• Vandkraft.
• Solenergi.
• Vindmøller.
• Kulstofs kredsløb, i forhold til forbrændingsmotor og/eller i forhold til strømproduktion.
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NOTER
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VINDMØLLER
I det følgende afsnit skal vi se på vindmøller som energikilde til vores samfund både lokalt, nationalt 
og globalt. Vindmøller er Danmarks største kilde til grøn og bæredygtig energi i dag. I Danmark har 
vi en lang historik med vindmøller som en del af vores samfund. Tidligere har vindmøller malet vores 
korn, og nu lyser de indirekte vores hjem op. Men hvordan fungerer en vindmølle egentlig? Hvor er 
det bedst at placere den? Hvordan er den opbygget, og hvordan påvirker det vores natur, når hele 
vindmølleparker skyder op for at løse vores stadig større og større behov for energi. 

I skal i jeres gruppe formulere en problemstilling, der omhandler noget der undrer jer ved vindmøller. 
Til problemstillingen skal der laves arbejdsspørgsmål til hvert af de 3 naturfag, som det tidligere er 
beskrevet. Det er arbejdsspørgsmålene og problemstillingen, vi nu skal til at arbejde med gennem de 
4 naturfaglige kompetencer.

Undersøgelse
I gruppen skal I lave en undersøgelse, der belyser et eller flere arbejdsspørgsmål. Der er lavet en liste 
med et par eksempler til, hvad I kan undersøge. Husk at overveje hvad jeres hypotese/forventninger 
er til undersøgelsen, og hvilke variabler der er i undersøgelsen. I skal ikke lave alle undersøgelserne, 
men bare dem der passer til jeres arbejdsspørgsmål eller problemstilling.

• Byg en vindmølle med en enkelt generator og undersøg.
• Hvilke faktorer ved vindmøllen der påvirker effekten af vindmøllen mest.

- Spolerne størrelse.
- Magnetens omdrejningshastighed.
- Jernkernes størrelse.

• Hvordan antallet af vindmøllevinger påvirker effekten.
- Færre end 3 vinger.
- 3 vinger.
- Flere end 3 vinger.

• Hvilken sammenhæng er der mellem vingens facon og effekt?
• Undersøg hvor Danmarks vindmølleparker står, og hvilke biotoper de findes i.

• Land såvel som hav.
• Undersøg om der findes særligt lydfølsomt dyre- eller planteliv i biotoperne.

• Byg en vindmølle med mulighed for at udskifte vingerne og mål lydniveauet når møllen kører ved 
ens omdrejning.

• Reguler på omdrejningerne og mål effekten heraf. 
• Undersøg hvilken geografisk placering der vil være bedst for en vindmølle ved at undersøge:

• Hvor det ville være bedst at placere en vindmølle iht. vind.
• Hvor er det bedst at placere vindmøllerne ift. forbrugere?
• Hvor er det bedst at placere vindmøller ift. transport og energitab?

• Undersøg sammenhængen mellem vindhastighed og vindmøllens ydeevne.
• Hvor kraftig er vinden lige nu i Danmark, hvor kraftig er gennemsnits vinden?
• Danske vindmøller er gearet til at producere mest ved 8 m/s, undersøg hvad årsagen til dette 

kan være.
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Modellering
I gruppen skal I enten lave eller finde modeller, der kan besvare et eller flere arbejdsspørgsmål. Når I 
vælger en model, skal I overveje, hvad I ønsker, at modellen skal vise i forhold til jeres arbejdsspørgs-
mål (opstil f.eks.. 3 krav til modellerne). Overvej om der skal være tekst på modellen, eller om det er 
noget, I selv vil forklare. Overvej også hvordan modellen kan bekræfte resultaterne af jeres undersø-
gelse, eller noget af det I vil omtale teoretisk. Der er lavet lidt eksempler på, hvad I kan arbejde med af 
modeller, find gerne selv flere eller andre. I skal ikke bruge alle modellerne, men bare dem der passer 
til jeres arbejdsspørgsmål eller problemstilling.

• Model af en vindmølle der kan bruges til at 
beskrive vindmøllens opbygning. 

• Forskellige modeller af forskellige biotoper.
• Vand-biotoper.
• Land-biotoper.

• Brug en model af jorden til at illustrere hvor 
forskellige vindsystemer befinder sig.

• Brug en model over verdens havstrømme og 
dybder til at argumentere for praktiske pla-
ceringer af vindmøller. Sammenhold det med 
model over vindsystemer.

Kommunikation
I gruppen skal I finde mundtlige svar på et eller flere af jeres arbejdsspørgsmål. I skal finde og udvæl-
ge tekster og artikler, der underbygger eller besvare jeres spørgsmål. Overvej troværdigheden i det 
materiale I finder og udvælg de fagbegreber, der skal være fokus på. Det er i den mundtlige del, at i 
forklarer det teori, der kan danne baggrund for svaret på jeres problemstilling. Den mundtlige del skal 
også bekræfte noget af det I har undersøgt eller bekræfte/uddybe jeres modellers besvarelse af ar-
bejdsspørgsmål. Der er nedenfor nogle eksempler på, hvad i kan arbejde med af kommunikation, find 
gerne selv flere. I skal ikke bruge alle forslagene, men bare det der passer til jeres arbejdsspørgsmål 
eller problemstilling.

• Beskriv med egne ord en vindmølle.
• Hvordan er den opbygget - hvad består den af?
• Hvordan virker en vindmøllevinge? 
• Hvordan virker en generator?
• Hvordan omdannes vindens energi til elektrisk energi?

• Beskriv med egne ord;
• Hvordan kan lyd påvirke dyrelivet?
• Hvad kendetegner en biotop?
• Dyre og plantelivet som man finder i mindst 2 forskellige biotoper.

• Forklar noget om vindsystemer. 
• Hvad driver vindsystemerne?
• Vindsystemer og geografisk placering.
• Corioliskraften.
• Høj- og lavtryk.
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Perspektivering
I skal i gruppen finde områder I kan perspektivere enten hele jeres underemne eller enkelte af jeres 
arbejdsspørgsmål til. Det kan være områder, der forbinder jeres problemstilling til jeres hverdag eller 
samfund, men det kan også være et område, der har de samme problematikker eller løsninger, som 
dem I har fundet. Perspektiveringen skal I bruge til at beskrive eller diskutere jeres underemnes be-
tydning f.eks. for samfundet, jeres hverdag eller vores fælles fremtid. Der er nedenfor nogle eksempler 
på områder, der kan perspektiveres over til, find gerne selv på flere. I skal ikke bruge alle forslagene, 
men må bruge nogle af dem hvis de passer til jeres problemstilling eller arbejdsspørgsmål.

• Se på generatoren i andre anlæg, f.eks. vandkraft eller kulkraft, og find ligheder/forskelle.
• Sammenlign med energi produceret i solceller i forhold til energiomdannelsen.
• Se på biotoper hvor man finder andre typer af anlæg, f.eks. vandkraft eller kulkraft, og find lighe-

der/forskelle.
• Havstrømme.
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SOLENERGI
Her skal vi se på solen som energikilde til vores samfund. Flere bruger allerede solen som energkilde, en-
ten i form af solceller eller solfangere, og det bliver betragtet som en grøn og bæredygtig energikilde. Men 
hvordan virker solenergi egentlig? Hvordan bliver solens stråler til strøm, og hvilke overvejelser er vi nødt 
til at gøre os i forhold til, hvor i verden vi bør bo, hvis vi skal få mest muligt ud af solenergien?  

I skal i jeres gruppe formulere en problemstilling, der handler om et emne, der undrer jer ved solener-
gi. Til problemstillingen skal der laves arbejdsspørgsmål til hvert af de 3 naturfag, som det tidligere er 
beskrevet. Det er arbejdsspørgsmålene og problemstillingen, vi nu skal til at arbejde med gennem de 
4 naturfaglige kompetencer.

Undersøgelse
I gruppen skal I lave en undersøgelse, der belyser et eller flere arbejdsspørgsmål. Der er lavet en liste 
med et par eksempler til, hvad I kan undersøge. Husk at overveje hvad jeres hypotese/forventninger 
er til undersøgelsen, og hvilke variabler der er i undersøgelsen. I skal ikke lave alle undersøgelserne, 
men bare dem der passer til jeres arbejdsspørgsmål eller problemstilling.

• Hvordan virker en solcelle?
• Hvilke materialer skal der til for at lave en solcelle?
• Kan man selv lave en solcelle?

- Hvis vi kan, hvor god kan den så være - kan den få en pære til at lyse?
• Hvordan ændrer cellen energien fra lysstråler til strøm?

• Kan et solcelleanlæg påvirke den omkringliggende natur?
• Geografisk placering af anlæg i forhold til indfaldsvinkel og effekt.
• Undersøg med et topografisk kort og placeringen af forskellige solcelleparker, om der er en sam-

menhæng mellem topografi og graden af anvendelse af solceller.
• Undersøg eventuelt hvad en ændret topografi gør ved hældningen på et solcelleanlæg, hvis noget.  

Modellering
I gruppen skal I enten lave eller finde modeller, der kan besvare et eller flere arbejdsspørgsmål. Når I 
vælger en model, skal I overveje, hvad I ønsker, at modellen skal vise i forhold til jeres arbejdsspørgs-
mål (opstil f.eks.. 3 krav til modellerne). Overvej om der skal være tekst på modellen, eller om det er 
noget, I selv vil forklare. Overvej også hvordan modellen kan bekræfte resultaterne af jeres undersø-
gelse, eller noget af det I vil omtale teoretisk. Der er lavet lidt eksempler på, hvad I kan arbejde med af 
modeller, find gerne selv flere eller andre. I skal ikke bruge alle modellerne, men bare dem der passer 
til jeres arbejdsspørgsmål eller problemstilling.

• Model af solcelle.
• Model af biotoper hvor solceller kan opstilles.
• Model af jorden der viser sammenhæng mellem placering og indfaldsvinkel.
• Topografisk kort over udvalgte lande eller landområder.
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Kommunikation
I gruppen skal i finde mundtlige svar på et eller flere af jeres arbejdsspørgsmål. I skal finde og udvæl-
ge tekster og artikler, der underbygger eller besvare jeres spørgsmål. Overvej troværdigheden i det 
materiale I finder og udvælg de fagbegreber, som der skal være fokus på. Det er i den mundtlige del, 
at I forklarer det teori, der kan danne baggrund for svaret på jeres problemstilling. Den mundtlige del 
skal også bekræfte noget af det I har undersøgt eller bekræfte/uddybe jeres modellers besvarelse af 
arbejdsspørgsmål. Der er nedenfor nogle eksempler på, hvad I kan arbejde med af kommunikation, 
find gerne selv på flere. I skal ikke bruge alle forslagene, men bare det der passer til jeres arbejds-
spørgsmål eller problemstilling.

• Beskriv med egne ord hvordan en solcelle virker.
• Foregår der nogle processer inde i solcellen?
• Hvad består en solcelle af?

- Hvordan er opbygningen?
- Foregår der kemiske eller fysiske processer?

• Hvordan omdannes lys til strøm?
- Fra strålingsenergi i solens stråler til elektrisk energi.

• Biotoper, særligt dem der ville kunne passe ind til placering af elektrolyse anlæg.

Perspektivering
I skal i gruppen finde områder I kan perspektivere enten hele jeres underemne eller enkelte af je-
res arbejdsspørgsmål til. Det kan være områder, der forbinder jeres problemstilling til jeres hverdag 
eller samfund, men det kan også være et område, der har de samme problematikker eller løsninger, 
som dem I har fundet. Perspektiveringen skal I bruge til at beskrive eller diskutere jeres underemnes 
betydning f.eks. for samfundet, jeres hverdag eller vores fælles fremtid. Der er nedenfor nogle eksem-
pler på områder, der kan perspektiveres over til, find gerne selv på flere. I skal ikke bruge alle forslage-
ne, men må bruge nogle af dem hvis de passer til jeres problemstilling eller arbejdsspørgsmål.

• Andre ændringer i energi end fra kemisk til elektrisk.
• Vandkraft.
• Vindmøller.
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KONTAKT
Betina Holtze  
betina@hydrogenvally.dk

Hydrogen Valley/CEMTEC
Majsmarken 1, 9500 Hobro
www.hydrogenvalley.dk

Line G. Vetter
line5440@mfkskole.dk

Rosendalskolen 
Døstrupvej 33, 9500 Hobro 
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