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2 Forord

Denne vejledning er en del af et undervisningskon-
cept om teenagere og elforbrug som har til formål at 
sætte arbejde med energi og energibesparelser i en 
ramme der gør det egnet til inddragelse i undervisnin-
gen i folkeskolens ældste klasser. Energi som emne er 
allerede kendt i fysik/kemi, natur og teknik, geografi og 
samfundsfag, men også matematikfagets statistikdel er 
egnet til at arbejde med emner som energiforbrug og 
fordeling af verdens ressourcer.

Konceptet tager udgangspunkt i at det skal kunne 
bruges af faglærere inden for fagene enkeltvis eller i 
tværfagligt samarbejde. Lærerne kan vælge mellem tre 
forskellige forløb som tager deres udgangspunkt i hver 
deres hovedfag:

• Ressourcer (matematik)
• Miljø (fysik/kemi)
• Verdensborgerskab (geografi og samfundsfag)

Denne vejledning beskriver miljøforløbet som er et 
naturfagligt undervisningsforløb som dækker flest fagmål 
i fysik/kemi og indeholder laboratoriearbejde. Emnet er 
energi og miljø med særligt fokus på energibesparelser 
og drivhuseffekt. 

Lærervejledningen indeholder først en beskrivelse af 
indholdet af de ni moduler forløbet dækker. Derefter 
følger elevopgaver til brug henholdsvis på skolen og som 
hjemmearbejde, og til sidst bilag med bl.a. en oversigt 
over de materialer og udstyr der skal bruges til undervis-
ningen og en informationsskrivelse til hjemmet.

Du kan downloade spørgeskemaer, opgaver etc. fra 
hjemmesiden www.skoleenergi.dk/teen. Bilag 1 inde-
holder en samlet liste over det materiale og udstyr du 
skal bruge til hvert enkelt modul.

Til undervisningskonceptet hører også et evaluerings-
værktøj. Det skal bruges til at vurdere om undervisnin-
gen fører til en ændring i elevernes viden, holdninger og 
handlinger i forhold til elforbrug. Til brug for evalueringen 
skal vi bruge følgende:
• Informationer fra et elektronisk spørgeskema som 

eleverne skal besvare før og efter selve undervisnings-
forløbet - dvs. ud over de 8 moduler .

• Resultatet af den måling af ugentligt elforbrug som 
eleverne skal foretage på deres værelse under og 
efter undervisningsforløbet

• Andre noter og opgavebesvarelser som du skal 
indsamle undervejs i undervisningsforløbet  
(vejledningen specificerer hvilke og hvornår)

De oplysninger du indsamler, skal eleverne bruge når de 
udfylder det afsluttende spørgeskema og derefter vil vi 
bede sig sende dem til: Projektleder Birgitte G.K. Jensen. 
COWI A/S, Parallelvej 2, 2800 Kgs. Lyngby.
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3 Introduktion til miljøforløbet

I miljøforløbet skal eleverne beskæftige sig med  
sammenhængen mellem den enkeltes handlinger i 
forhold til elforbrug og miljøfænomener som drivhuseffekt 
og forsuring.

Forløbet benytter en del materiale fra undervisnings-
forløbet ”Forsøg med energi” som kan downloades fra 
SkoleEnergis hjemmeside. Bilag 1 beskriver hvilke dele 
det drejer sig om og giver nøjagtige link til materialet.

Opfyldelse af undervisningsmål
Til højre kan du se hvilke videns-, holdnings- og  
handlingsorienterede mål undervisningsforløbet er rettet 
mod. Disse mål tager primært udgangspunkt i fælles mål 
og trinmål for fagene fysik/kemi og natur/teknik.

Opbygning i moduler
Forløbet består af tre komponenter
• En indgang der forklarer konteksten og sikrer det  

faglige indhold. Her indgår også laboratorieforsøg 
• En undersøgelsesfase hvor eleverne selv skal ind- 

samle og behandle data
• En udgang hvor eleverne drager konklusioner og  

anvender den viden og erfaring de har opnået.

Hver komponent består af et antal moduler som hver
svarer til to lektioner, dvs. 1½ time. Forløbet består i alt af 
9 moduler.

Derudover skal der i forsøgsperioden indsamles data til 
evaluering af undervisningen før og efter undervisnings-
forløbet. Dette omfatter:
• Et elektronisk spørgeskema som eleverne skal  

besvare før forløbet går i gang
• En eftermåling med SparOmeter   

(gentagelse af hjemmeopgave 1)
• Et elektronisk spørgeskema som skal bespares når 

eftermålingen er gennemført

Det er vigtigt at eleverne ikke samarbejder om  
besvarelsen af de elektroniske spørgeskemaer.

Vidensorienterede mål  
Undervisningen skal sigte mod at eleverne kan
• anvende viden om el til at beskrive brugen af el i en 

husholdning
• demonstrere kendskab til mål og enheder for energi 
 og evnen til at bruge disse i måling af elforbrug
• kende til fordele og ulemper ved udnyttelsen af  

forskellige energiformer, herunder vedvarende  
energikilder (det sidste fordrer dog at du tilvælger at 
arbejde med vedvarende energi)

• give eksempler på at der ved fremstilling af energi  
ofte produceres stoffer og varme der påvirker miljøet

• kende til eksempler på fysisk/kemiske beskrivelser 
af fænomener i naturen, herunder vejrfænomener 
og jordens magnetfelt

Holdningsorienterede mål
Undervisningen skal sigte mod at eleverne kan
• sætte deres eget hverdagsforbrug af el ind i en 

større sammenhæng - globale miljøproblemer -  
og diskutere sammenhænge mellem hverdags- 
livets  handlinger og globale miljøproblemer 

• diskutere egne handlemønstre og vaner i relation til 
elforbrug og egne behov 

• vise tegn på lyst og engagement til at spare på el, 
herunder ved forståelsen af sammenhængen  
mellem et højt elforbrug og globale miljøproblemer 

Handlingsorienterede mål 
Undervisningen skal sigte mod at eleverne:
• udvikler praktiske færdigheder og hands-on erfaring 

i måling af eget elforbrug, herunder udvikler fortro-
lighed i brug af måleinstrumentet ’SparOmeter’, og 
lærer at planlægge og gennemføre målinger

• kan konkludere på og vurdere resultater af gennem-
førte elforbrugsmålinger, herunder danne sig et 
overblik over eget elforbrug, sætte det i relation til 
andres (klassens og andres gennemsnits) elforbrug 
og konkludere på årsager til forskelle

• kan følge op på målinger af eget elforbrug, herunder 
formidle resultater/konklusioner fra disse målinger 
til klassen og til forældrene/hjemmet dvs. fungere 
som ambassadører for energibesparelser i hjemmet

• udvikler praktiske erfaringer med at lægge egne 
elfobrugsvaner om, herunder bruge konkrete og 
praktiske værktøjer til at nedsætte elforbrug 

• efter forløbet er i stand til at koble deres viden om 
miljøpåvirkningen fra energifremstillingen med deres 
personlige energiforbrug.
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Forløbet indledes med et kort læreroplæg for at introdu-
cere - eller genopfriske - hvad drivhuseffekten går ud på. 
Herefter følger to moduler med laboratoriearbejde der 
handler om forsuring som resultat af energiproduktion.

I undersøgelsesfasen skal eleverne bruge et   
SparOmeter til at undersøge hvor meget strøm de 
forskellige apparater på deres eget værelse bruger, og 
indsamle oplysninger om deres husstands samlede 
energiforbrug til el, varme og transport. Når eleverne   
efterfølgende har indtastet resultaterne i CO2-regn-
skabet”, kan de udregnes CO2-udslippet og simulere 
ændringer ved at vælge forskellige energikilder. 

Forløbet munder ud i en opsamling med fokus på 
hvordan den enkeltes handlinger i forhold til elforbrug 
påvirker miljøet og fænomener som drivhuseffekt og 
forsuring. 
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Miljøforløbets opbygning



5 Indgang

Indgangen til forløbet omfatter et introforløb om 
drivhuseffekt og et forløb med laboratoriearbejde inkl. 
læreroplæg og opsamling. Før du går i gang med modul 
1, skal eleverne besvare et elektronisk spørgeskema 
som du finder på hjemmesiden www.skoleenergi.dk/teen.

Introforløb om drivhuseffekt (modul 1)
Formålet med introforløbet er at eleverne får introduceret 
- eller genopfrisket - hvad drivhuseffekten går ud på, 
med størst fokus på udledningerne af CO2 fra energi-
produktion. Hvis du har brug for faglig opdatering og evt. 
inspiration til de efterfølgende laboratorieaktiviteter, kan 
du fx læse indledningen til afsnittet om drivhuseffekt som 
er del af ”Forsøg med energi”. Den er ikke en del af dette 
materiale, men kan downloades fra SkoleEnergis hjemme-
side (http://www.skoleenergi.dk/index.php?id=206)

Før selve forløbet skal eleverne undersøge feltet for at få 
en grundlæggende forståelse. Til dette skal alle grupper- 
ne have adgang til computere med lyd og internetforbin-
delse og et Unilogin til EMU (adgangskode til skolekom) 
så de kan se videoklip online på www.dr.dk/skole. Der 
kan man finde udsendelserne der er rettet til så de egner 
sig til skolebrug. De skal koncentrere sig om emnet luft 
og forurening (direkte link: http://www.dr.dk/skole/natur-
fag/klipsamling/luft_og_miljoe/forurening.asp). Du skal 
instruere dem i at videoklippene er opdelt i fire temaer:
1. Forurening
2. Løsninger
3. Din hverdag 
4. Prøv selv

Du kan evt. inddrage avisartikler om emnet eller nogle af 
de andre gode hjemmesider der findes til brug for under-
visningen om drivhuseffekt, fx:

• www.drivhus.dk – for nørderne med stor interesse for 
emnet!

• www.detglobalemiljoe.dk. ”Det globale miljø” er en 
undervisningsside med tilhørende bog. Siden er en 
god og saglig informationskilde med IT modeller af fx 
drivhuseffekten. Der er ligeledes videointerviews som 
kan give en mere levende indføring i emnet. 

Formålet med at starte på denne måde er at undgå at et 
langt læreroplæg og motivere eleverne til at finde   
løsninger på problemstillingerne gennem at de selv op-
dager dem. Du skal være klar til at svare på spørgsmål 
undervejs.

Når eleverne selv har studeret emnet, skal de i grupper 
a 2 skrive en kort fritekstopgave eller svare på en række 
spørgsmål som beskrevet i elevopgave 1. Der er lagt op 
til at de afleverer deres besvarelser til dig bagefter, så du 
kan rette og vurdere dem. Hermed opfyldes en målsæt-
ning om træning i skriftlighed i naturfag. 

Miljøeffekter af energiproduktion (modul 2-3)
Udgangspunktet for disse moduler er at eleverne bliver 
bevidste om at al energiproduktion har konsekvenser 
for omgivelserne - hvoraf nogle er meget vidtrækkende. 
Modulerne skal dels bygge videre på den bevidsthed 
eleverne har opnået i modul 1 om at CO2-udledning 
skaber drivhuseffekt, dels introducere forsuring som en 
anden væsentlig miljøpåvirkning fra energiproduktion og 
præsentere mulige løsninger.

Modulerne indledes med et kort læreroplæg til for- 
søgene, derefter følger elevarbejde i laboratoriet og til 
sidst en opsamling. Det er ikke afgørende at gennemføre 
dette i 2 sammenhængende moduler, men det sparer 
tid til oprydning og giver mulighed for at bruge 30 min. 
til opsamling i stedet for 15 min., hvilket gør hele forløbet 
mere kvalificeret.

Læreroplæg (20 min.)
Eleverne skal indføres i (helst mindes om) at energi-
produktion i form af el og fjernvarme sker på store 
centraliserede anlæg. De skal vide at en stor del af disse 
afbrænder kul som indeholder store mængder svovl, og 
at en af miljøeffekterne af denne afbrænding er forsuring. 
Du kan evt. læse mere om dette i indledningen til el og 
kraft i ”Forsøg med Energi” (se bilag 1). Her er det en god 
ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under  
”Forbrænding og forsuring”.
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Indgangens opbygning

Til modul 1 skal du bruge  
• Computere med internetadgang og adgangskode  

til skolekom
• Videoklip fra www.dr.dk/skole
• Evt. hjemmesiderne: www.drivhus.dk og/eller www.

detglobalemiljoe.dk
• Evt. avisartikler om emnet
• Elevopgave 1
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Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis 
eleverne allerede ved hvordan el produceres på centrale 
kraft-varmeværker, hvordan kraften overføres til genera-
toren og evt. hvordan el transporteres ud til forbrugeren. 
Hvis de ikke allerede har denne viden, kan du evt. lade 
dem løse øvelse 3.3 til 3.6 fra afsnittet om el og kraft i 
”Forsøg med Energi” eller tilsvarende materiale. 

Elevarbejde i laboratoriet (130-145 min.)
I bilag 1 kan du se hvor du finder opgaverne til laborato-
riearbejdet. Eleverne skal have en udskrift af opgaverne 
og gennemføre forsøgene i grupper.

Der SKAL bruges lovpligtigt punktsug eller stinkskab til 
øvelserne. Hvis du ikke har denne mulighed, er du nødt 
til at springe laboratorieaktiviteterne over. Det vil være 
helt uforsvarlige at gennemføre at gennemføre øvelserne 
uden lovpligtigt punktudsug eller stinkskab.

Der er tale om krævende laboratoriearbejde, så du skal 
beregne ekstra tid hvis eleverne ikke er særligt erfarne. 
Du kan forberede forsøgene ved bl.a. at samle de glasrør 
der skal gennem dobbelthul-propper på forhånd så 
eleverne ikke skal bruge deres tid i laboratoriet på dette. 
Du kan derefter bede dem selv samle opstillingen. Der 
går ikke betydning tabt ved dette.

Begynd med forsøg 3.9 som er et langtidsforsøg der 
tager flere uger. Forsøget går ud på at eleverne selv skal 
passe karsefrø som vandes med en mere eller mindre 
sur opløsning for at illustrere at forsuring har en negativ 
effekt på væksten hos planter. Du kan evt. korte forsøget 
ned ved at have en masse karse klar til eleverne. Inden 
laboratoriearbejdet skal du lave de syreblandinger der er 
nævnt i øvelsen, da dette kræver en vis rutine. Øvelsen 
skal vise eleverne hvordan biologiske systemer påvirkes 
at syreregn. De skal vide at syreregn stadig findes og at 
den stammer fra motorkøretøjer uden katalysator samt 
større produktionsanlæg uden svovlfilter. Mens eleverne 
arbejder med denne øvelse, kan du nævne at regn med 
en pH-værdi på 2-3 ikke var ualmindeligt i 70’erne og 
80’erne! 

Øvelse 3.7 skal vise eleverne hvordan man påviser at der 
er svovl i røg. De skal se at indikatoren grumser hurtigt 
når der er meget svovl til stede.

Øvelse 3.8 skal vise eleverne at man kan rense røg for 
svovl ved brug af kalkvand. De skal se at indikatoren ikke 
grumser eller grumser meget lidt når den syreholdige 
røg trækkes gennem et kalkfilter. De skal have at vide at 
det er den måde man renser røgen for svovl på rigtige 
kraftværker.

Oprydning efter forsøgene tager noget tid, da der skal 
adskilles en del rør. Hvis du har mulighed for det, kan du 
spare tid ved at gennemføre modulerne i forlængelse af 
hinanden.

Opsamling på forsøgene (15-30 min.)
Alt efter om du gennemfører laboratoriearbejdet i en eller 
to omgange, vil du have 15 eller 30 minutter til opsamling.

Det er vigtigt at alle grupper får lejlighed til at konkludere 
på forsøgene så det hele ikke bare går op i hvor kompli-
ceret det var at få selve opstillingerne til at virke. Eleverne 
skal forstå hvad der egentlig sker. Forsøgene skal bindes 
sammen med at energiproduktion med fossile brænds- 
ler skaber forurening, og at det er nødvendigt at rense 
røgen.

Eleverne skal vide at forureningens størrelse er direkte 
proportional med forbruget, og at de som forbrugere 
derfor er med til at skabe en stor mængde forurening og 
behovet for rensning af røgen. I forlængelse heraf kan du 
evt. nævne vedvarende energikilder som eksempel på 
hvordan forurening noget kan formindskes drastisk.

Som afslutning kan du lægge op til SparOmeter-forløbet 
i de efterfølgende tre moduler hvor eleverne skal foretage 
undersøgelser af deres eget energiforbrug hjemme på 
deres værelse og i deres husstand.

Til modul 2 og 3 skal du bruge  
• Laboratorium med punktudsug eller stinkskab.
• Følgende materiale fra “Forsøg med Energi” som   

kan downloades fra SkoleEnergis hjemmeside:  
http://www.skoleenergi.dk/index.php?id=206

 - Udskrift af øvelse 3.7, øvelse 3.8 og øvelse 3.9  
   som uddeles til elevern

 - Indledningen til el og kraft 
 - Evt. øvelse 3.3 til 3.6 fra afsnittet om el og kraft 



7 Elevundersøgelser

Elevundersøgelserne veksler mellem arbejde på skolen 
og målinger i hjemmet. Da det er elevernes eget forbrug 
der er indholdet i hele forløbet er det afgørende de får 
lavet hjemmearbejdet mellem hver af modulerne. 

Introduktion til SparOmeter-forløbet (modul 4)
I SparOmeter-forløbet skal eleverne lære at måle  
apparaters elforbrug, finde ud af hvor stort et elforbrug 
de har på deres værelser, hvilke apparater der bruger 
mest strøm når de er tændt, og hvilke der har et såkaldt 
”stand-by”-forbrug (dvs. bruger el mens de er slukket). 
Målet for dette forløb er at give eleverne en større 
bevidsthed dels om størrelsen af deres eget elforbrug 
og hvor det stammer fra, dels om størrelsen af deres 
eget forbrug i forhold til andres. De vil opleve at store 
boliger med mange apparater vil have et forholdsvist højt 
forbrug sammenlignet med mindre boliger. Denne viden 
skal de bruge til at udtænke en sparekampagne rettet 
mod jævnaldrende om elforbrug på værelset. 

I diskussionen af elforbrug i boliger kan du evt. pege på 
at der ikke behøver at være en direkte kobling mellem 
energiforbrug og oplevelsen af komfort.  

I det indledende modul i klassen skal du introducere 
eleverne til hele SparOmeter-forløbet og demonstrere 
hvordan SparOmeteret fungerer for at forberede 
målingerne hjemme på værelset. 

Introduktion
Du kan gribe introduktionen an på forskellige måder. 
Nedenstående er blot et forslag til inspiration.

Når man er vant til at elektricitet bare er noget der kom-
mer ud af stikkontakten, tænker man sjældent over at 
det er noget der kræver mange ressourcer at producere, 
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at det skaber betydelig forurening, og at det derfor er 
vigtigt at vi ikke spilder energien.

Samtidig skal man tænke på “standby”-forbruget, dvs. 
den strøm apparater bruger når de er afbrudt uden at 
være slukket på kontakten. Det antages at standby-for-
bruget i Danmark udgør 10% af hele landets elforbrug 
– helt op til 200 mio. kWh pr. år - så der er tale om 
enorme mængder. Og forbruget bliver stadigt større i 
takt med at familierne indkøber flere og flere apparater. I 
den forbindelse er det interessant at undersøgelser viser 
at teenagere bruger 20% mere strøm end en gennem- 
snitsperson.

Demonstration af SparOmeter
Når du skal demonstrere SparOmeteret, kan du starte 
med at beskrive de grundlæggende funktioner således:

SparOmeteret er lavet for at give el-forbrugerne   
mulighed for at finde ud af bestemte apparaters elfor-
brug. Det skal give dem mulighed for at vælge hvilke 
apparater de vil bruge mindre. 

Nogle apparater bruger strøm selvom de er slukket, og 
SparOmeteret kan afsløre dette. SparOmeteret kan også 
vise hvad prisen for den brugte el er.

Størrelsen af el-forbrug måles i enheden Watt (forkortet: 
W). Det fortæller hvor meget der bruges lige nu.

Når man skal beskrive elforbruget over en periode, 
bruger man måleenheden kilo-Watt-timer (kWh). Ved at 
måle forbruget i kWh, kan man få at vide hvor meget el 
et apparat bruger på fx 1 år. 

Til modul 4 skal du bruge  
• Elevopgave 2 og hjemmeopgave 1
• SparOmeter i klassesæt 
• Vejledning til SparOmeter. 
• Et udvalg af elforbrugende apparater 
• Stikdåser 

Opbygning af SparOmeter-forløb

SparOmeter
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Du kan også komme ind på hvordan man udregner  
sammenhæng mellem Watt, Volt og Ampere.
 
Demonstrer hvordan man bruger SparOmeteret på 
følgende måde:
1 Forbind SparOmeteret til en stikkontakt eller stikdåse
2 Forbind et givent apparat til SparOmeteret
3 Vis hvordan de kan finde de forskellige visninger ved 

tryk på Funktionsknappen. Du kan se en oversigt i 
elevopgave 3 eller downloade en vejledning fra  
http://www.sl-electric.dk/download.htm

4 Fortæl at de skal registrere målingerne i skemaet som 
er i elevopgaven, og at er forklaret på det hele i deres 
elevopgave

Hvis du under forberedelserne til forløbet har brug for 
hjælp, kan du kontakte din lokale energitjeneste eller 
elselskab. Du finder dem på henholdsvis www.energi- 
tjenesten.dk og www.elselskaberneidanmark.dk

Elevaktivitet (ca. 75 min.)
Herefter skal eleverne selv prøve at bruge SparOmeter  
til at måle med. 

Eleverne må gerne arbejde i grupper, men det er vigtigt 
at de får udleveret et apparat hver, og at du sikrer dig at 
de alle er fortrolige med det inden de selv skal hjem og 
måle. Tænk over at det vil være sværere for dig at holde 
øje med om nogen kører fast og har brug for hjælp, hvis 
du vælger at sende eleverne flere forskellige steder hen. 

Hver elev skal måle på mindst tre apparater og have 
adgang til en stikdåse så de også kan måle alle tre 
apparater samtidig.

Grupperne skal skrive deres måleresultaterne ind i ske-
maet i elevopgave 2, hvorefter I skal lave en oversigt over 
samtlige målinger på overhead eller projektor. Forløbet 
skal ende med dels at eleverne er fortrolige med hvordan 
apparatet virker, dels at I har en oversigt over almindelige 
apparaters forbrug og standby-forbrug.

Apparat Forbrug i  
Watt tændt

Forbrug i Watt 
slukket (stand-
by forbrug) 
– apparat ikke 
slukket på 
knap

Forbrug i Watt 
slukket (stand- 
by forbrug) 
– apparat 
slukket på 
knap

Pris i kr. på 
standby i 1 år 

Pris i kr. sluk-
ket i 1 år

Pris i kr. for at 
have appara-
tet tændt hele 
tiden i 1 år 

TV 120 Watt 8 Watt 4 Watt

Læg mærke til at eleverne både skal finde et apparats 
standby forbrug hvis det har en tændt indikator som 
gør at man bare kan tænde det på fjernbetjeningen, og 
hvis det er slukket på afbryder så man ikke kan tænde 
på fjernbetjening. Dette skyldes at nogle apparater ikke 
slukker helt selvom man har slukket foran på apparatet. 
Man skal derfor slukke på stikkontakten hvis man vil 
slukke for strømme til disse apparater.

Indsamling af data fra elevernes værelse  
(hjemmeopgave 1)
Undervisningen skal være planlagt så eleverne har en 
uge mellem modul 3 og modul 4 til måling af elforbruget 
på deres eget værelse. Til det skal de have udleveret 
hjemmeopgave 1 og et SparOmeter hver. 

Opgaven går ud på at eleverne over en periode på en 
uge skal tilslutte alle apparater på deres værelse til et  
SparOmeter. Det kræver at de har stikdåser til at samle 
alle stikkene hvilket kan være lidt irriterende og give 
ledninger på gulvet. Det er dog meget vigtigt at under-
strege at hvis dette arbejde skal handle om dem selv 
og give nogle brugbare resultater, skal de gennemføre 
målingerne hjemme hos dem selv. De skal opgøre hvor 
mange kWh de bruger på en uge. De skal nedskrive 
data for hver enkelt dag for at kunne se forskellene i 
forbrug hver dag. De skal også notere om der har været 
noget usædvanligt ved deres uge. Det kunne fx være at 
de har været mere ude/hjemme, har set mere TV eller 
hentet flere PC spil på nettet end de plejer.

Eleverne skal skrive resultaterne af deres målinger ind i 
skemaet i hjemmeopgave 1 og aflevere opgaven til dig.
Hjemmeopgave 1 skal gentages som eftermåling efter 
modul 8.



9

Resultatopgørelse og sammenligning af forbrug 
(modul 5)
Til dette modul skal eleverne medbringe resultaterne af 
hjemmeopgave 1. Det kan være en god ide lige at minde 
dem om vigtigheden af at få lavet målingerne og med-
bringe resultaterne, så de kan indgå i den efterfølgende 
evaluering. Du skal også introducere hjemmeopgave 2.

Undervisningen i dette modul veksler mellem gruppe- 
arbejde og plenum.

Sammenligning af samlet forbrug
Først skal I lave en oversigt over det samlede ugentlige 
forbrug som eleverne har målt. Lav et skema på over-
head, tavle eller i Powerpoint hvor eleverne i en   
kolonne kan skrive det samlede forbrug på deres 
værelse i kWh for hele ugen, og i kolonnen ved siden af 
deres husstands samlede forbrug.

Sammenligning af apparater og forbrug  
på værelset
Del så klassen i grupper a 3-4 elever. Bed hver gruppe 
vælge en der skriver ned. Eleverne skal nu fortælle 
de andre i gruppen hvilke apparater de har på deres 
værelse, og hvor mange kWh de bruger i alt. Dette kan 
afsløre at en der er god til at slukke for de apparater der 
ikke bruges, kan have et forbrug der er lavere end en der 
har færre apparater, men glemmer at slukke. 

Bagefter skal grupperne fortælle i plenum hvilke ap-
parater det i deres gruppe er almindeligt at have på sit 
værelse, og hvilket elforbrug der er almindeligt i deres 
gruppe. Hvis nogle elevers forbrug svinger meget på de 
forskellige dage, kan du spørge om der er nogen særlig 
grund til at det den ene dag er meget højt og en anden 
meget lavt. Det kan give indsigt i hvad forbruget drejer 
sig om.

Forbrug uden for værelset og andel af samlet  
hustands forbrug
Herefter skal eleverne fortsætte i de samme grupper, 
men vælge en ny der skriver ned. Eleverne skal nu 
fortælle de andre i gruppen om de bruger apparater 
uden for deres værelse, fx TV, DVD, computer, osv. Dette 
kan afsløre om de har et forbrug der ikke er registreret 
i undersøgelsen af deres værelse. Derefter skal de 
udregne hvor stor en del af hjemmets årlige elforbrug der 
stammer fra deres værelse. Gruppens resultater sam-
menskrives så det fremgår hvad der er en almindelig 
andel, og hvilke apparater det er almindeligt at bruge 
uden for deres værelse. 

Til sidst skal du indsamle såvel hjemmeopgaver som 
noter fra gruppearbejdet, så de kan indgå i den efter- 
følgende evaluering. Du skal også introducere  
hjemmeopgave 2.

Måling af enkelte apparaters forbrug  
(Hjemmeopgave 2)
I hjemmeopgave 2 skal eleverne finde ud af hvor deres 
forbrug på værelset stammer fra. Til opgaven skal de hver 
bruge et SparOmeter og en kopi af hjemmeopgave 2. 

I hjemmearbejdet skal eleverne fokusere på de enkelte 
apparaters forbrug både mens det er tændt og når det 
er på standby. De skal føre deres måleresultater samt 
udregning af CO2-udslip pr. år, ind i skemaet i hjemme- 
opgave 2 med apparattyper, driftsforbrug og standby-
forbrug for hvert enkelt apparat.

Du kan evt. minde dem om at det de skal gøre, svarer til 
det de gjorde i modul 3 da de skulle lære SparOmeteret 
at kende. Hvis der er tid kan du spørge dem om deres 
forventninger til hvilke apparater på deres værelse der 
bruger mest el.

Til modul 5 skal du bruge  
• Skema på tavle, overhead el.lign. til resultater fra 

hjemmeopgave 1
• Hjemmeopgave 2
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Elsparekampagne på skolen (modul 6)
I dette modul skal eleverne forestille sig at de skal lave 
en elsparekampagne rettet mod andre elever på skolen. 
Som inspiration skal du give dem folderne: 

• Hvorfor betale for ingenting?
• Teenagere fremtidens elbombe 
• Gode elvaner fra Elselskaberne i Danmark. 

Hvis I har adgang til computere, kunne du også hen-
vise dem til at bruge hjemmesiderne www.sluknu.dk og 
www.sparel.dk hvor man skal beregne sit forventede 
standby forbrug og sammenligne med det faktiske 
forbrug. 

Elevaktivitet
Eleverne skal vurdere om folderne egner sig til dem som 
målgruppe, og derefter lave et informationsmateriale som 
er rettet mod unge som målgruppe. 

Eleverne skal selv vælge fokus for kampagnen ud fra 
hvad de vurderer vil virke bedst, men de skal opfordres til 
at fokusere på det miljø-/ressourcemæssige aspekt frem 
for et økonomisk (medmindre de vurderer at det sidste 
virker bedst). Eleverne kunne fx udvælge og præsentere 
nogle af  deres målinger for at illustrere deres pointer. 

Der er ikke beregnet tid til at eleverne faktisk kan 
gennemføre kampagnen, men øvelsen med at udtænke 
budskab og vælge medie vil gøre dem mere bevidste om 
emnet. Når de forestiller sig at skulle overbevise andre, 
internaliseres de værdier de formidler og får en blivende 
effekt, i stedet for at resultaterne peger på dem selv.

De skal have tid til at dele deres oplysninger og i grup-
per rådgive andre elever på skolen. Dette giver både 
mulighed for at de selv bliver mere bevidste om hvad 
budskabet, og samtidig gør de andre bevidste om deres 
forbrug og muligheder for at ændre på det. Ved at lade 
dem rådgive andre internaliseres de værdier de formi-
dler og får en blivende effekt, i stedet for at resultaterne 
peger på dem selv.

Til slut skal du udlevere hjemmeopgave 3 som eleverne 
skal lave til modul 6. Du kan understrege over for dem at 
det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de 
to næste moduler bygger på det. Det kan være en god 
idet at undgå at modul 5 ligger dagen før modul 6, så 
der er tid til at indsamle data, og kontrollere at skema- 
erne er udfyldt.

������
������������ ����������������������� ��������������������������

Til modul 6 skal du bruge  
• Foldere om elforbrug:
• Evt. computere med internetadgang 
• Hjemmeopgave 3
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Energivejleder (modul 7-8)
I disse moduler skal eleverne få indblik i hvordan deres 
egen husstand er placeret i forhold til andre husstandes 
energiforbrug med særlig fokus på el. Desuden skal 
de blive bevidst om muligheder for at ændre på deres 
nuværende forbrug og ved at agere energivejleder få 
erfaringer med at bruge deres viden til at rådgive andre 
elever i klassen.

Forløbet kræver at eleverne løbende har adgang til com-
putere når de skal anvende regnearket CO2-regnskab. 
Du kan derfor ikke selv vælge om det skal være en hjem-
meopgave eller noget der foregår på skolen. 

Forløbet består af en lærerintroduktion og en opgave i 
to dele hvor eleverne henholdsvis skal udregne deres 
husstands CO2-udslip og undersøge muligheder for at 
nedbringe det.

Introduktion (15 min.)
I introduktionen er der behov for at du fortæller hvad en 
energivejleder er, hvad CO2-regnskabet er, og hvordan 
man bruger det. Følgende kan måske være en  
inspiration.

Fortæl at en energivejleder er en der giver gode råd 
om hvordan man kan nedbringe sit energiforbrug. Når 
eleverne skal agere energivejleder, skal de først under-
søge deres eget energiforbrug og dernæst rådgive en 
anden om hvordan han eller hun kan nedbringe sin fami-
lies energiforbrug. Eleverne skal forestille sig at de er de 
voksne der kan tage beslutninger på familiens vegne.
CO2-regnskabet er et regneark der bruges til at beregne 
en families CO2-udslip ved at indtaste tal om familiens 
varme-, elektricitets- og transportforbrug. CO2-regnska-
bet udregner udslippet i kg pr. person pr. år. 
Når man har beregnet sit eget CO2-udslip, kan man 
nemt sammenligne med andre, og se hvilken forskel 
der er på forbruget. Måske slipper den anden familie 
kun slipper det halve ud – eller måske det dobbelte. Det 
hele går så ud på at finde ud af hvilke aktiviteter der er 
skyld i store udslip af CO2, og hvor der er mulighed for 
at erstatte med andre energikilder så man kan mindske 
udslippet. 

Elevopgave 3 (+ 90 min.)
Elevopgaven 3 lægger op til at eleverne arbejder 
selvstændigt med energiforbruget i deres husstand og 
det deraf følgende CO2-udslip. De arbejder mest to og 
to. Forløbet skal medvirke til at eleverne får sat virkelige 
handlemuligheder på så de forstår hvordan man arbejder 
med energiforbruget i en husstand.

Til modul 7-8 skal du bruge  
• Elevopgave 3 
• Elevernes resultater fra hjemmeopgave 3
• Computere (helst en pr. elev)
• Regnearket “CO2-regnskab” 
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Betydningen af energiforbrug for ressourceforbrug 
(modul 9)
I det afsluttende modul bruges til at koble de mange 
faglige input eleverne har fået, og få et billede af hvordan 
de mener arbejdet har påvirket dem. For at koble elever-
nes viden om miljøeffekterne af energiproduktion med 
resultaterne af deres undersøgelser af hvordan deres 
husstands energiforbrug er sammensat og hvor deres 
eget personlige bidrag til dette forbrug stammer, kan du 
minde dem om de konklusioner de drog i modul 1-8.

Rammen for opsamlingen er at eleverne skal beskrive 
to forskellige familiers energiforbrug som beskrevet i 
elevopgave 5. Arbejdet foregår i grupper og afsluttes i 
plenum. 

Hvis de ikke selv kommer ind på det, kan du i den afslut-
tende plenum seance minde dem om følgende emner:
• Spørg hvad de mener der skal til for at der kan se  

ændringer i energiforbruget,  herunder hvilke motiva-
tionsfaktorer - fx afgifter, tvang eller opfordringer – de 
mener vil virke over for dem som forbrugere i frem-
tiden.

• Henvis til konklusionerne fra laboratoriearbejdet og 
mind dem om at al energiproduktion har en miljø- 
påvirkning

• Henvis til konklusionerne fra SparOmeter-forløbet og 
spørg om - og i så fald, hvad - de vil ændre ved deres 
eget elforbrug.

• Henvis til konklusionerne fra Energivejleder-forløbet. 
Mind dem om mulighederne for at ændre energifor-
bruget til at bruge vedvarende energi.

Lav noter med elevernes udsagn til brug for evaluering af 
effekten af hele forløbet.
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Efter forløbet kunne du vælge at lade eleverne 
arbejde med alternativ energiforsyning. Du finder en 
række opgaver om vedvarende energi i Forsøg med 
energi, som der er henvist til i denne lærervejledning.
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Drivhuseffekt - årsager og virkning
I skal løse denne opgave i grupper a 2 elever.

Opgaven handler om drivhuseffekten, som er noget 
der tales meget om. Der er mange forskellige meninger 
om hvad man skal gøre ved problemet, men der er stor 
enighed om at det er et problem. I skal i dette første 
forløb sætte jer ind i hvad problemet går ud på, og lave 
en kort skriftlig opgave om emnet.

I skal starte med at gå ind på hjemmesiden: www.
dr.dk/skole. Til det skal I bruge en skolekom brugerkode 
(et såkaldt Unilogin) som I får af jeres lærer. Når I er 
logget på, klikker I på naturfag og vælger ”Klipsamling”. 
I klipsamlingen skal I klikke på ”Luft og miljø”. Her vil I 
finde en række klip der bl.a. handler om drivhuseffekten 
og hvad man kan gøre ved den. Hvis I har fået udleveret 
avisartikler om emnet, kan I vælge at supplere med dem 
eller bruge dem i stedet for.

Når I har studeret videoklip og evt. avisartikler, skal I skal 
besvare følgende spørgsmål:
1 Hvad er drivhuseffekten, og hvordan på virker den  

jordens klima?
2 Hvad er årsagen til drivhuseffekten?
3 Hvordan kan man mindske drivhuseffekten?
4 Hvordan hænger drivhuseffekten sammen med ener-

giforbrug?
5 Hvordan har dit elforbrug indflydelse på drivhus- 

effekten?
6 Hvilke løsninger tror du vil være mest effektive for at 

mindske drivhuseffekten?

Du kan vælge at besvare spørgsmålene et for et eller 
skrive en fritekst der besvarer dem samlet.

I skal aflevere jeres besvarelse til jeres læreren efter 
modulet. Den skal fylde ca. 1 A4 side skrevet på com-
puter. Den må gerne indeholde illustrationer, men husk at 
angive kilden hvis I ikke selv har tegnet dem.
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Måling med SparOmeter
I denne opgave skal du foretage en række forskellige 
målinger med et SparOmeter så du lærer at bruge det. 
Du skulle have fået et SparOmeter af din lærer og en kort 
instruktion i at bruge det. Resultaterne af dine målinger 
skal du registrere i skemaet så du bagefter kan bruge 
det til sammenligning når du skal måle forbruget af de 
apparater du har på dit eget værelse.

Funktionsoversigt

Du skal også finde ud af hvor stort et forbrug det enkelte 
apparat har mens du bruger det, og om nogle af ap-
paraterne har et såkaldt ”standby”-forbrug - dvs. om det 
bruger strøm mens det er afbrudt, men ikke slukket på 
kontakten.

Funktion Forklaring

Funktion På denne knap kan du vælge hvad SparOmeteret skal måle/vise

Watt Viser forbruget lige nu. Samtidig kan du se hvad prisen i kr. pr. år hvis apparatet er tændt hele tiden. 

kWh kWh er en engelsk forkortelse og betyder kilo Watt hours – altså kilo Watt timer. Det betyder at 
apparatet nu registrerer hvor meget el der er brugt over en periode, og hvor lang tid der har været 
målt.

Kr. Viser hvor meget det har kostet at bruge apparatet i den periode det har været tilsluttet. Samtidig 
kan man se hvor længe det har været tilsluttet. 

Lo Viser det mindste øjebliksforbrug i Watt som apparatet har haft i den periode det har været tilsluttet 
SparOmeteret.

Hi Viser det største øjebliksforbrug i Watt som apparatet har haft i den periode det har været tilsluttet 
SparOmeteret.

A Viser strømforbruget i Ampere.

V Viser spændingsforskellen i Volt.

Tid og Start/
stop

Visninger som du ikke skal bruges i denne opgave

OBS SIKKERHED!
Du må kun anvende SparOmeteret i installationer med 
HFI eller HPFI-beskyttelse - ellers skal man have et  
SparOmeter med jordforbindelse. (stik med 3 ben).

Måling af et apparat af gangen
Forbind først et apparat til SparOmeteret og noter resul-
taterne i skemaet som vist i eksemplet med et TV.
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1 2 3 4 5 6 7 

Apparatets 
type, mærke

Apparatets 
Forbrug i Watt 
- tændt

Forbrug i Watt 
standby – ap-
parat slukket 
på fjernbe-
tjening

Forbrug i Watt 
slukket – 
apparat 
afbrudt med 
knap på ap-
paratet

Pris i kr. på 
standby i 1 år 

Pris i kr. sluk-
ket i 1 år

Pris i kr. for at 
have appara-
tet tændt hele 
tiden i 1 år 

TV - Sony 120 Watt 8 Watt 4 Watt

Forklaringer til kolonnerne
1. Skriv hvilken type apparat du har tilsluttet, – og gerne 

mærket hvis der er flere forskellige apparater af 
samme slags.

2. Sæt dit SparOmeter i stikkontakt eller stikdåse og 
tilslut apparatet i SparOmeterets stik. Tænd for 

 apparatet. Nu måler SparOmeteret apparatets forbrug 
i Watt. 

3. Hvis apparatet har en fjernbetjening, skal du nu trykke 
på sluk-knappen. Apparatet er nu i standby. Nu måler 
SparOmeteret apparatets standby-forbrug i Watt.

4. Hvis der er en afbryder-knap på selve apparatet som 
kan slukke for det så du ikke længere kan tænde på 
fjernbetjening, skal du nu trykke på den. SparOmeteret 
måler nu hvor mange Watt apparatet bruger når du 
har slukket for standby-forbruget.

5. Klik to gange på “funktion” så du kommer til 3. visning 
hvor der står “Kr.” i displayet. Samtidig viser SparOm-
eteret hvor længe det har målt. Når der står 10 min., 
skal du skrive beløbet ned. Du skal nu regne ud hvad 
det ville koste at have apparatet på standby et helt år. 
(Tip: du skal gange prisen for 10 min. med 6 x 24 x 
365 = 52,560 for at få prisen i år).

6. Gentag målingen i 3. visning i 10 min. hvor apparatet 
nu er afbrudt på fjernbetjening. Gang igen beløbet 
med 52,560 for at finde ud af hvor meget det ville 
koste at have apparatet slukket på knappen, men 
ikke på væggen.
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Elsparekampagne
Opgaven skal løses i grupper a 4-6 elever.
I opgaverne indtil nu har I fået en masse information og 
viden om elforbrug. Nu skal I vælge hvad I vil fokusere på 
hvis I skal få andre til at sænke deres elforbrug. 

Start med at bruge 10-15 min. på at læse i de foldere I 
har fået udleveret. Diskuter for hver af folderne følgende:
1) Forstår I hvad folderens formål er?
2) Er der nogle af budskaberne der er bedre fremhævet 

end andre?
3) Hvem mener I at folderne henvender sig til?

Nu skal I forestille jer at I selv skal lave en elsparekam-
pagne som skal få unge på jeres egen alder til at spare 
på elektriciteten på deres eget værelse. I kan frit vælge 
hvordan I vil gøre det ud fra hvad I mener ville virke 
bedst. Måske er det:

• En folder om elbesparelser 
• En sang eller et rapnummer
• Plakater om hvordan ”strømtyve” stjæler strøm fra 

slukkede apparater
• En hjemmerådgiverservice hvor en skolekammerat 

hjælper andre med at få styr på elforbrug på værelset
• SMSer der minder om at slukke på kontakten
• En banner på internettet
• Eller noget helt andet

Tænk over hvordan I kan formulere budskabet så det 
kan overbevise uden at pege fingre. Hvad ville kunne få 
jer til at ændre jeres elforbrug? Skal man bruge humor? 
Skal man afgive et spareløfte? Eller ….?

Tænk også over hvilket medie der vil være bedst når det 
er unge man skal nå.
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CO2-regnskabet
Denne opgave skal I løse i grupper a 4-6 elever. Det er 
vigtigt at I alle sammen først har løst af hjemmeopgave 
3. Opgaven går nemlig ud på at indtaste resultaterne af 
hjemmeopgaven i et regneark som hedder CO2-regnska-
bet og bagefter beregne jeres CO2-udslip og undersøge 
hvordan man kan nedbringe det.

I skal starte med at hente CO2-regnskabet på internettet. 
I finder et på www.skoleenergi.dk under Materiale, Online 
materiale. 

Opgave 1: Find din families nuværende udslip
Først skal I hver især indtaste resultaterne af jeres 
hjemmeopgave i regnearket CO2-regnskabet. Husk at 
gemme dokumentet undervejs så du ikke mister de data 
du har indtastet og skal starte forfra.

1. Åbn regnearket og arket ”CO2-regnskab”
2. Angiv hvor mange beboere der er i din husstand
3. Vælg varmekilde. Listen med valgmuligheder inde-

holder udelukkende fossile brændsler. Hvis I bruger 
træbrændsel eller andet som regnes som CO2-neu-
tralt, kan du taste ”0” i varmeforbrug

4. Indtast varmeforbrug enten i mængde eller pris. Husk 
at vælge den rigtige enhed fx ”Pris i kr. pr. år”.

5. Indtast elforbrug. Husk at vælge den rigtige enhed, 
dvs. ”Pris i kr. pr. år” eller ”kWh”

6. Indtast din husstands transportforbrug. 
 - Bil: Indtast ca. antal km pr. år og husk at angive km 

pr. liter for jeres bil.
 - Bus, tog, fly og færge: Husk at du skal angive sam-

let antal km for alle beboerne i din husstand.
7. På søjlediagrammet ”CO2-udslip pr. person pr. år” 

kan du nu se hvor mange kg CO2 hver person i din 
husstand slipper ud om året. Det første cirkeldiagram 
”CO2-fordeling nuværende” viser hvor din husstands 
CO2-udslip stammer fra i forhold til din families energi-
forbrug.

Eksempel på CO2-regnskab for en familie på 4 efter 
indtastning af varme-, el- og transportforbrug, hvor fjern-
varme er opgjort i pris, og el er opgjort i kWh. Cirkeldia- 
grammet ”CO2-fordeling nuværende” viser at transport 
ca. dækker 46%, mens elforbruget kun dækker 16%.

8.  Vis resultatet af indtastningerne til din gruppe og lav  
 evt. en udskrift som du kan tage med hjem og vise  
 din familie.

9.  Beregn gruppens gennemsnitlige CO2-udslip, og  
 diskuter hvad forskellene skyldes. Hvis en af jer fx  
 har dobbelt så stort CO2-udslip pr. person som en  
 anden, hvad kan det så skyldes? Har den ene familie  
 et meget stort hus? Rejser de meget med fly? Er der  
 flere personer i den ene husstand og dermed flere at  
 fordele forbruget på? Er der stor forskel på hvor   
 langt familiernes bil kører på literen? (kort på literen =  
 stort forbrug)

10. I 1990 var den typiske fordeling af CO2-udslip fra  
 en husstand 25% fra el, 50% fra varme og 25%   
 fra transport. I 2006 har det ændret sig så fordeling- 
 en typisk er 25% fra el, 25% fra varme og 50% fra  
 transport. Hvordan er fordelingen i jeres gruppe   
 mellem el, varme og transport?
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Opgave 2: Hvordan kan man ændre sit CO2-udslip?
Det store problem med energiforbrug er det CO2-ud-
slip som nogle energikilder medfører. Det gælder fx kul, 
naturgas og olie. For at undgå dette udslip kan man 
vælge alternative energikilder som fx solceller, solvarme, 
vindmøller, biobrændselsfyr og til dels jordvarme (der 
bruger strøm).

I skal nu bruge CO2-regnskabet vil at vise hvad der ville 
ske hvis jeres husstande brugte vedvarende energikilder 
til at dække så meget som muligt af jeres energiforbrug.
 
11. Åbn CO2-regnskabet, vælg arket ”Solvarme” og sig  

 ”ja tak” til solvarme.

12. Vælg arket ”Træpillefyr” og sig ”ja tak” til træpillefyr.

13. Vælg arket ”Vindmølleandele” og vælg så mange  
 andele at cirkeldiagrammet så vidt muligt bliver ud 
 fyldt med den blå farve.

14. Gå tilbage til arket ”CO2-regnskab”. Nu kan du se  
 hvordan det årlige CO2-udslip i kg pr. person i  
 din husstand ville være hvis I brugte vedvarende 
 energikilder til at dække mest muligt af jeres energi 
 forbrug. Cirkeldiagrammet ”CO2-fordeling med VVE”  
 viser hvor din husstands CO2-udslip kommer fra i  
 forhold til jeres energiforbrug.

15. I skal nu i gruppen sammenligne jeres CO2-udslip  
 ved brug af vedvarende energikilder. Nogle eksperter  
 mener at den mængde CO2 som naturen maksi-  
 malt kan optage svarer til 1.700 kg pr. person pr. år.  
 Hvis du ikke er nået ned på dette ved at konvertere  
 til vedvarende energikilder, kan du fx ændre i din   
 families energiforbrug til transport for at undgå CO2- 
 udslip. Forestil dig fx at I tog toget på ferie i stedet  
 for at flyve.
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Opgave 3: Energivejledningen
Efter I har prøvet at se på jeres egen husstand, skal I nu 
bytte regneark to og to. Den ene af jer skal nu fortælle 
den anden om sin familie og deres energiforbrug. Den 
anden skal så forestille sig at være en energivejleder 
som familien har bedt om at få på besøg for at høre om 
hvordan de kan nedbringe deres energiforbrug. 

Energivejlederen kan stille forskellige spørgsmål som fx 
(husk at skrive svarene ned):
• Ville det være muligt for jer at installere et træpillefyr? 

Hvis ja, har I overvejet det? Hvad var grunden til at I 
valgte det fra?

• Kunne jeres familie finde en bil med et mindre energi-
forbrug (dvs. en der kører flere km pr. liter)?

• Kunne jeres familie have glæde af at rejse mindre med 
fly og holde ferie tættere på?

• Kunne I forestille jer at investere i vindmølleandele for 
at dække jeres strømforbrug?

• Er der nogen i familien der har apparater stående 
tændt når de ikke bruges?

• Er der i det hele taget vaner som I kunne lave om på 
uden at det ville gøre den store forskel?

• Kan det være en værdi for din familie at nedbringe 
jeres udslip af CO2?

• Er der noget du kunne forestille dig familien kunne 
ændre på uden at det ville betyde nedgang i jeres 
livskvalitet.

Efter samtalen skal I være blevet enige om at nedbringe 
CO2-udslippet så det er under gruppens gennemsnit, 
men helst nede på 1.700 kg. Hvis I anvender vedvar-
ende energikilder, skal I huske at det er cirkeldiagrammet 
”CO2-fordeling med VVE” I skal se på.
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Energifrådserne og supersparerne 
I skal løse denne opgave i grupper a 3-4 elever.

I har nu arbejdet med hvordan elektricitet produceres, og 
hvilke miljøproblemer det kan skabe. Undervejs har I flere 
gange opgjort hvad I selv bruger elektricitet til, og det er 
den viden I skal bruge til at løse denne opgave.

I skal lave en beskrivelse af 2 forskellige familier som 
begge består af to voksne og to børn på 13 og 15 år:
• Energifrådserne og
• Supersparerne

Energifrådserne har ikke den viden I har fået efter at have 
arbejdet med energi og miljø. De har ikke økonomiske 
problemer og kan godt betale en ret høj energiregning. 
De har også råd til at tage på ferie med fly hvert år. 

Supersparerne er en familie der har al den viden I nu har 
fået. De har råd til det samme som Energifrådserne, men 
vælger af miljøhensyn ikke at gøre det samme som dem.

I skal diskutere og beskrive familiernes:
1. Elvaner
2. Energivaner generelt (dvs. også varme og transport)
3. Deres holdning til om det er vigtigt at spare eller ej 

- og hvorfor

Følgende skal være med i beskrivelsen af familierne:
• Varme: type og hvorfor de har valgt det
• Elforbrug og hvad de gør for at spare: Har de standby 

forbrug? Ejer de vindmølleandele? Hvordan er deres 
forbrug fordelt på el, varme og transport?

• Transportforbrug: Hvilke vaner har de og hvad gør de 
for at ændre på dem? Rejser de på ferier med fly? Har 
de en bil der kører langt på literen? Har de slet ikke 
bil? Bruger de bus/tog eller cykel til transport fra hjem 
til arbejde/skole?

• Hvad kan få familierne til at ændre deres vaner?   
Har det betydning om energiprisen er stigende?

Hvad svarer familierne på spørgsmålene:
1. Er det vigtigt at spare på energien?
2. Ville du spare på energien hvis du vidste at du kunne 

spare flere tusind kroner pr. år?
3. Ville du spare på energien hvis du fik at vide at det 

giver store miljøproblemer at producere den?
4. Hvis du fik at vide at dine rejsevaner skaber drivhus- 

effekt, ville du så ændre dem?
5. Hvis du mener at din elregning er for høj, hvad gør  

du så? 
 - Ringer til elselskabet og klager 
 - Finder et billigere elselskab som ikke tager så store  

  miljøhensyn
 - Beder om hjælp fra en energikonsulent som kan    

  hjælpe dig med at finde ud af hvorfor elforbruget er   
  så højt

I skal skrive jeres besvarelser ned så I kan præsentere 
dem i klassen.
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Apparat Antal i alt

TV

Video

DVD

Computer

Computerskærm

Bærbar computer

Computerhøjttalere

Scanner

Printer

Netværksboks

Modem

Playstation

Lamper

Vækkeur

Ur

Andet (skriv hvad):

Angiv I nedenstående skema hvor mange og hvilke 
elforbrugende apparater du har på dit værelse. Du skal 
bruge oplysningerne når du skal udfylde et elektronisk 
spørgeskema på skolen.
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Måling af ugentligt elforbrug
I denne opgave skal du finde ud af hvor meget strøm du 
bruger på dit værelse på en helt almindelig uge. Du skal 
bruge strøm på samme måde som du plejer. Hvis du 
normalt ikke slukker for apparater som du ikke bruger, 
skal du heller ikke gøre det nu.

Angiv i skemaet hvor mange apparater du har på værel-
set i alt og hvor mange du har tilsluttet SparOmeter.

Måling af elforbrug på dit værelse
Når du skal måle elforbruget på dit værelse, skal du 
bruge SparOmeteret som beskrevet nedenfor.

1. Sæt SparOmeteret i en stikkontakt
2. Klik én gang på ”Funktion” til der står kWh med 

meget små bogstaver i displayet.
3. Tilslut en stikdåse med forlængerledning til SparOm-

eteret.
4. Forbind alle apparater der bruger strøm på dit værelse 

til stikdåsen. Vi ved godt at det er lidt besværligt, men 
det er afgørende at alle apparater der kan sættes i en 
kontakt, bliver forbundet med SparOmeteret.

5. Det er vigtigt at du IKKE kommer til at slukke for den 
stikkontakt hvor SparOmeteret sidder i mens målin-
gen er i gang, fordi så slettes ALLE data og målingen 
duer ikke! Du kan eventuelt sætte et stykke tape over, 
så du ikke kommer til at slutte ved en fejl.

6. SparOmeteret stopper automatisk målingen efter 24 
timer. Aflæs tallet og skriv ned i skemaet nedenfor. 
Nulstil derefter SparOmeteret ved at holde knappen 
”START/STOP” nede i 10 sekunder så det genstarter.

Efter 1. 
døgn 

Efter 2.  
døgn

Efter 3.  
døgn

Efter 4.  
døgn

Efter 5.  
døgn

Efter 6.  
døgn 

Efter 7.  
døgn 

Sum for 
alle døgn

kWh (OBS: læg 
mærke til om der 
står 0.00 foran 
tallet!)

Hvis du mister tallet for et døgn, må du i stedet ind-
sætte forbruget for det forrige døgn og måle det næste i 
stedet.

Apparat Antal i alt

TV

Video

DVD

Computer

Computerskærm

Bærbar computer

Computerhøjttalere

Scanner

Printer

Netværksboks

Modem

Playstation

Lamper

Vækkeur

Ur

Andet (skriv hvad):
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Årligt elforbrug i din husstand 
Spørgsmål 1 
Du skal også finde ud af hvor meget el I brugte i din 
husstand sidste år. Til det skal du bruge den sidste 
årsopgørelse dine forældre har fået fra jeres elsel-
skab. Du kan angive tallet for enten jeres elforbrug i 
kWh eller prisen i kr. 

Elforbrug sidste 
år (angiv i enten 
kWh eller kr.): 

kWh kr.

Spørgsmål 2
1.  Et elforbrug på 1 kWh resulterer i et CO2-udslip på 

835 g. Beregn hvor mange kg CO2 der dannes som 
følge af elforbruget på dit værelse på et år. 

 Tip: 200 kWh x 0,835 kg/kWh = 167 kg CO2

2.  Beregn hvor mange procent af din husstands forbrug 
der stammer fra dit værelse. 

 Tip: (husstands forbrug (fx 5,000 kWh) - 
 dit forbrug (fx 500 kWh) husstands forbrug 
 (fx 5,000 kWh) x 100% = 10 %

Har det været en “almindelig” uge? 
Skriv her hvad der evt. har været usædvanligt ved den 
uge hvor du har foretaget målingerne. Det kan fx være 
hvis du været mere/mindre hjemme end du plejer, hentet 
store filer på nettet, spillet computerspil en hel nat med 
vennerne el.lign.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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Måling af enkelte apparaters elforbrug
I denne opgave skal du finde ud af hvordan elforbruget 
på dit værelse er sammensat. Ideen er at du får indsigt i 
hvilke apparater der bruger meget el, og hvordan du kan 
få et mindre forbrug.

Effekt Tid Elforbrug pr. døgn

Apparat Tændt 
W

Standby
W

Slukket
W

Tændt
Timer/
døgn

Standby
Timer/
døgn

Tændt
Wh

Standby
Wh

I alt
Wh

Heraf
standby

forbrug %

Forklaring af skemaets kolonner
Apparat: Angiv hvilket apparat du tilslutter, fx TV, lampe, 
computer.

Effekt tændt: Sæt SparOmeteret i en stikkontakt eller 
stikdåse, tilslut apparatet i SparOmeterets stik og tænd 
for det. Nu måler SparOmeterets apparatets forbrug i 
Watt mens det er tændt.

Effekt standby: Hvis apparatet har en fjernbetjening, skal 
du trykke på sluk-knappen. Apparatet er nu i standby. 
Nu måler SparOmeteret apparatets standby-forbrug” i 
Watt.

Effekt slukket: Hvis der er en afbryder-knap på selve 
apparatet som kan slukke for det så du ikke længere 
kan tænde det på fjernbetjening, skal du trykke på den. 
SparOmeteret måler nu hvor mange Watt apparatet 
bruger når du har slukket på apparatet uden at slukke 
på kontakten.

Tid tændt: Angiv hvor mange timer du bruger apparatet 
pr. døgn

Tid standby: Angiv hvor mange timer apparatet er på 
standby pr. døgn.

Elforbrug pr. døgn, tændt: Beregn hvor meget el appa-
ratet bruger på et døgn. Brug tallet fra kolonnen ”Effekt 
tændt” og gang med det antal timer der er tændt på et 
døgn.

Fx: Et apparat der bruger 30 W og er tændt i 3 timer pr. 
døgn, bruger: 30 W x 3 = 90 Wh

Elforbrug pr. døgn, standby: Beregn apparatets standby 
forbrug på et døgn på samme måde som ovenfor. 

Samlet elforbrug: Læg tallene ”Elforbrug pr. døgn tændt” 
og ”Elforbrug pr. døgn standby” sammen.

Heraf standby-forbrug: Beregn hvor mange procent 
standby-forbruget udgør af det samlede elforbrug pr. 
døgn. 

Eks.: samlet elforbrug 120 Wh, elforbrug standby 60 Wh.
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Opgave
Når du har målt hvor meget el apparaterne på dit 
værelse bruger og skrevet resultaterne i skemaet, skal 
du lave en illustration der viser fordelingen af elforbruget 
på dit værelse.

Vælg det apparat dit værelse der har det største stand-
by-forbrug. Du skal nu tegne et cirkeldiagram hvor du 
tager hele apparatets årsforbrug når det er tændt og når 
det er på standby (beregn eller aflæs på SparOmeteret). 
Du skal altså finde ud af hvor meget du bruger appara-
tet, og hvor mange timer det står standby.

Regneeksempel:
Du ser i gennemsnit fjernsyn i 3 timer pr. dag – alle 
ugens dage. Når dit TV er tændt, bruger det fx 100 W. 
Apparatets forbrug i tændt tilstand er altså: 100 W x 3 
timer x 365 dage = 109.500 Wh = 109,5 kWh.

Når dit TV’et er slukket bruger det fx 8 Watt standby. Da 
det er tændt i gennemsnit 3 timer pr. dag, er det altså 
slukket 21 timer pr. dag. Apparatets standby-forbrug på 
et år er så: 8 W x 21 timer x 365 dage = 61.320 Wh = 
61,32 kWh.

Hvis du skal lave et cirkeldiagram, skal du beregne det 
samlede forbrug: Tændt forbrug + standby-forbrug = 
109,5 kWh + 61,32 kWh = 170,82 kWh.

Herefter skal du beregne hvor mange procent af tiden 
TV’et er tændt og slukket.
Tændt:         109,5     
 170,82 x 100    

= 64,1%

Slukket:        61,32       
 170,82 x 100   

= 35,9%

Beregning af vinkler:
Tændt:  64,1% x 365
       100            

= 234°

Slukket: 35,9% x 365
       100             

= 131°
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Spørgeskema om husstandens energiforbrug 
Du skal udfylde spørgeskemaet så detaljeret som muligt 
for at kortlægge energiforbruget i jeres husstand. Det 
vil give dig mulighed for at bestemme CO2-udslippet fra 
jeres husstand. Oplysningerne skal også bruges til at 
finde klassens gennemsnitlige CO2-udslip.

1. Familieoplysninger

Oplysningerne om opvarmning og elforbrug finder du 
lettest ved at bruge sidste års varme- og elregning. 
På den kan du enten finde mængden eller bare bruge 
prisen.

Antal personer i husstanden

Angiv enten mængde eller pris for hele sidste år Mængde Pris

Naturgas m3 kr.

Olie l kr.

Fjernvarme MWh kr

Andet (angiv type): kr.

2. Opvarmning

3. Elforbrug  (inkl. evt. elvarme)

Angiv enten mængde 
eller pris

kWh kr.
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Når man skal udregne transport ved ferierejser, tager 
man det samlede antal km til det sted de skal hen, 
gange med 2 (ud/hjem) og gange med det antal per-
soner der rejser. Hvis 4 personer skal rejse fra Berlin 
til Los Angeles - hvor der er 9.326 km i luftlinje - bliver 
regnestykket altså: 
9.326 km x 2 x 4 = 74.602 km.

Regneeksempler:
Transport mellem hjem og arbejde udregner man lettest 
ved at tage afstanden, gange med 2 (ud og hjem) og 
gange med 200 arbejdsdage pr. år. Dvs. hvis man har 20 
km til arbejde: 20 km x 2 x 200 = 8.000 km.

Hvis man ikke er på arbejdspladsen 5 dage om ugen 
(hvilket svarer til 200 dage om året), men fx kun 3 dage, 
så skal man dividere resultatet med 5 og gange med 3, 
dvs.: 
20 km x 2 x 200 x 3
 5          

= 4.800 km

4. Transport
I skemaet nedenfor skal du kun angive den transport der 
vedrører din families ture til/fra arbejde og skole, i fritiden, 
ferierejser osv. Du skal ikke medtage rejser og transport 
der har med arbejde at gøre, så som forretningsrejser,  

de km en taxachauffør kører mens han er på arbejde 
osv. Hvis nogen i din husstand har firmabil, skal du ikke 
skrive alle km på, men kun dem der vedrører kørsel i 
fritiden og til/fra arbejde.

Transportmiddel Antal km

Bil: Angiv:
Antal km pr. år 
Antal km pr. liter brændstof

Bus: Angiv person km pr. år (samlet antal km for alle personer i husstanden)

Tog: Angiv person km pr. år (samlet antal km for alle personer i husstanden)

Fly: Angiv person km pr. år (antal km til destinationen x antal personer x 2)

Færge: Angiv person km pr. år (antal km til destinationen x antal personer x 2)
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Dette bilag indeholder en liste over materiale og web-
sider som du får brug for i undervisningen.

Inden undervisningen går i gang, skal eleverne besvare et 
spørgeskema for at kortlægge deres viden om elforbrug 
og konsekvenserne heraf. De skal besvare et tilsvarende 
spørgeskema ved undervisningsforløbets afslutning. 
Resultaterne af disse to besvarelser skal indgå i evalu-
eringen af undervisningens effekt i forhold til elevernes 
viden, holdninger og handlingskompetencer i forhold til 
el-forbrug.

Inden eleverne skal besvare formålingens spørgeskema, 
skal de i skemaet i hjemmeopgave 0 angive hvilke  
elforbrugende apparater de har på værelset.

Førmåling
• Computere med internetforbindelse (helst en pr. elev)
• Spørgeskema på www.skoleenergi.dk/teen under 

evaluering
• Hjemmeopgave 0 

Modul 1: Introforløb om drifhuseffekt
• Computere med internetadgang så eleverne kan se 

videoklip fra www.dr.dk/skole. Til det skal de bruge 
Unilogin til EMU (adgangskode til skolekom)

• Evt. også hjemmesiderne www.drivhus.dk og/eller 
www.detglobalemiljoe.dk

• Elevopgave 1

Modul 2-3: Miljøeffekter af energiproduktion
• Laboratorium med punktudsug eller stinkskab.
• Følgende materiale fra “Forsøg med Energi” som kan 

downloades fra SkoleEnergis hjemmeside: http://
www.skoleenergi.dk/index.php?id=206

 - Udskrift af øvelse 3.7, øvelse 3.8 og øvelse 3.9 som  
 uddeles til elevern

 - Indledningen til el og kraft 
 - Evt. øvelse 3.3 til 3.6 fra afsnittet om el og kraft 

Modul 4: Introduktion til SparOmeterforløb
• Elevopgave 2 og hjemmeopgave 1 (indsamles)
• SparOmeter i klassesæt så der er nok til alle elever 

(de skal låne det med hjem)
• Vejledning i brug af SparOmeter. Se oversigten i 

elevopgave 2 eller hent en mere udførlig udgave fra 
http://www.slelectric.dk/download.htm

• Et udvalg af dagligdagsapparater som bruger el og 
har et standby-forbrug (fx TV, video, DVDE,   
satellitmodtager, telefonsvarer, musikanlæg,  
mobiltelefon med oplader, computer eller ur)

• Stikdåser til at forbinde flere apparater til   
SparOmeteret samtidig.

Modul 5: Resultatopgørelse og sammenligning af 
forbrug
• Skema på tavle, overhead el.lign. til opsamling af   

 elevernes resultater fra hjemmeopgave 1
• Hjemmeopgave 2

Modul 6: Elsparekampagne
• Følgende foldere om elforbrug:
 - Hvorfor betale for ingenting?
 - Teenagere - fremtidens elbombe
 - Gode elvaner fra Elselskaberne i Danmark
• Evt. computere med internetadgang 
• Elevopgave 3 og hjemmeopgave 3

Modul 7-8: Energivejlederforløb
• Elevopgave 4 og elevernes resultater fra hjemme- 

opgave 3
• Computere (helst en pr. elev)
• Regnearket “CO2-regnskab” som kan downloades fra  

www.skoleenergi.dk under Materiale, Online materiale.

Modul 9: Opsamling
• Elevopgave 5 (gruppeopgave)

Eftermåling
• Computere med internetadgang (helst en pr. elev)
• Elektronisk spørgeskema om elforbrug
• Besvarelser og oplysninger indsamlet i løbet af  

forløbet
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Om kort tid går vi i klassen i gang med et undervisnings-
forløb om elforbrug. Undervisningen er del af et forsk- 
ningsprojekt. Projektets formål er at undersøge om man 
kan påvirke unges elvaner gennem undervisning.

Undervisningen vil foregå i perioden: _________________

I den forbindelse vil eleverne få nogle hjemmeopgaver 
hvor vi har brug hjemmets opbakning.

Først vil eleverne låne et SparOmeter med hjem. Det er 
et lille apparat som man kan bruge til at måle elforbrug. 
Eleverne skal bruge SparOmeteret til først at måle det 
samlede elforbrug på deres værelse over en uge og 
derefter til at måle elforbruget for enkelte apparater. 

Vigtigt: Hvis I ikke har HFI eller HFPI relæ i jeres installa-
tion, er det ikke sikkert at anvende det SparOmeter der 
er udleveret. I så fald skal jeres søn/datter bede om at 
låne et med jordforbindelse (stik med 3 ben) i stedet.

Ud over SparOmeteret har eleverne brug for en stikdåse 
så de kan slutte alle værelsets elforbrugende apparater 
til SparOmeteret.

Eleverne har også brug for at kende deres husstands 
årlige elforbrug som det fremgår af den seneste årsop-
gørelse elselskabet. Kan I ikke finde den, kan I i stedet 
gå ud fra det årlige acontobeløb og dividere med en 
gennemsnitlig elpris på ca. 1,60 kr. pr. kWh (prisen er 
ikke den samme øst og vest for Storebælt).
Til sidst i forløbet skal eleverne udfylde et kort 
spørgeskema som har til formål at kortlægge energifor-
bruget i jeres husstand så detaljeret som muligt. Resul-
taterne skal eleverne bruge til efterfølgende at bestemme 
CO2-udslippet fra deres egen husstand og undersøge 
mulighederne for at nedbringe det.

Vi skal understrege at alle oplysninger I giver vil blive 
behandlet fortroligt. Efter projektet vil de kun optræde 
anonymt i beregninger og statistikker.

Vi håber på jeres forståelse og opbakning omkring disse 
hjemmeopgaver da de er helt afgørende for at under-
visningen kan gennemføres tilfredsstillende. Til gengæld 
vil I naturligvis få mulighed for at se resultaterne af såvel 
målinger som CO2-regnskabet. I kan også læse mere 
om projektet på www.skoleenergi.dk/teen.


