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Energikonsulenten 
Energikonsulenten er et undervisnings-
forløb beregnet til fysik/kemiundervis-
ningen. 

Formålet med forløbet er, at eleverne 
gennem både teoretisk og praktisk 
arbejdet med energi, får så stor erfaring 
og viden at de er i stand til at fungere 
som lokal ”energikonsulent”. 

Når eleverne har arbejdet sig gennem 
forløbet, er de i stand til at gennemgå 
skolen eller hjemmet med henblik på, om 
skolen og hjemmene er energimæssigt 
fornuftige. 

”Uddannelsen som energikonsulent” er et 
tematisk forløb, som giver eleverne en 
grundlæggende viden om energi, 
energiproduktion og isolering. 

I forløbet er der både praktiske opgaver, 
teoretiske afsnit, simulering samt 
henvisninger til gode steder på nettet. 

Som lærer kan man printe forløbet ud, 
bestille forløbet eller lade eleverne 
arbejde direkte på nettet. 

Andre forløb om energi er ”Det lille 
energikørekort”, også fra Vvs-branchens 
Uddannelsesnævn, som henvender sig til 
natur/teknikundervisningen. 

Både ”Det lille energikørekort” og 
”Energikonsulenten” findes på: 

www.evu.dk under folkeskolen/ 
vvs i folkeskolen  

http://www.evu.dk/ 
index.php?SiteID=3&PageID=115 

Her vil der senere komme flere 
undervisningsforløb til både natur/teknik 
og fysik/kemi. 

 

 

 
 
Kommentarer, gode råd, erfaringer, 
spørgsmål samt forslag til flere 
undervisningsforløb kan sendes til os via 
projektets hjemmeside. 

http://www.evu.dk/�
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1. Opvarmning, energitab og 
energibalance 

Første praktiske øvelse går ud på at vise, 
at temperaturen ikke bare stiger, men at 
der indstiller sig en balance mellem den 
tilførte energi og den energi der 
forsvinder ud af systemet. 

Øvelsen foregår med hjemmelavede 
materialer som normalt er til stede i 
fysik/kemilokalerne. 

Eleverne kan således selv fremstille den 
lille ”dyppekoger”. 

Øvelsen kan evt. udvides, så eleverne 
indsætter måleinstrumenter og 
sammenligner den tilførte el-energi med 
temperaturstigningen. 

Derigennem får eleverne en fornemmelse 
af, hvor meget energi der tabes hvis ikke 
isoleringen er i orden. 

Øvelsen udføres derfor først uden 
isolering og derefter med forskellige 
former for isolering. 

På kurven kan eleverne direkte se, 
hvornår temperaturen topper, og den 
yderligere tilførte energi direkte 
modsvarer den energi der forsvinder til 
omgivelserne. 

2. Isolering 

Her skal eleverne undersøge forskellige 
materialers isoleringsevne. 

Eleverne kan selv vælge de forskellige 
materialer der skal undersøges, men 
læreren kan også sørge for de relevante 
materialer. 

Det er vigtigt, at klassen samlet får 
snakket om resultaterne fra 
undersøgelserne, da viden om forskellige 
materialers isoleringsevne er vigtig for 
det efterfølgende. 

I ”Det lille energikørekort” er der også en 
øvelse med forskellige former for 
isolering. 

3. Opvarmning og isolering af 
paphus 

I denne undersøgelse kombineres 
opvarmning og isolering i en model af et 
rigtigt hus. 

I dette modelhus anvendes to 6 V 1A 
lamper, hvilket er nok da huset ikke er så 
stort. 

I første omgang skal eleverne opvarme 
huset uden isolering. 

Lad eleverne tegne kurven og evt. 
udregne hvor megen energi der er tilført. 

Eleverne kan nu selv foreslå forskellige 
former for isolering både af hele huset og 
dele af huset  og så gentage forsøget. 

Evt. kan eleverne senere klippe ud til 
vinduer og foretage nye målinger både 
med og uden noget i ruderne. 

4. Simulering 

Modelhuset er inde i et regneark, hvor de 
relevante data på forhånd er lagt ind. 

Eleverne kan så forholdsvis enkelt og 
nemt ”eksperimenterer” med forskellige 
former for isoleringsgrader. 

Regnearket udfører hurtigt den relevante 
udregning, så eleverne kan se hvor 
megen energi huset skal tilføres for at 
holde temperaturen på 20 °C. 

Sørg for, at eleverne lægger mærke til, 
hvor meget vinduernes størrelse og 
placering betyder for energitabet. 

Læg især mærke til, at de sydvendte 
vinduer betyder gratis energitilførelse.  

Hvis interessen hos eleverne er der, kan 
man udmærket gå videre og se på 
”rigtige” konstruktioner og rigtig 
isolering. 

Under links kan man finde relevante 
hjemmesider eller prøv at lave en 
søgning på en af søgemaskinerne. 
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5. Boligopvarmning 

Hvis du ikke selv vil bukke kobberrør og 
skære vandrør kan du sikkert få hjælp af 
skolens metalsløjdlærer. Det er sikkert 
også muligt at få den lokale vvs-
installatør til at lave nogle kobberspiraler 
og tilhørende stykker 3/4” (20mm) 
vandrør. 
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