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Velkommen til undervisningsforløbet
Undervisningsforløbet her er udviklet til 7. årgang, og det giver eleverne indsigt i, hvad el er,
og hvilke mange nye og spændende muligheder den teknologiske udvikling har givet, når der
tales om installationer og brug af el. Der arbejdes med energioptimering med udgangspunkt i
skolens elforbrug. Gennem det fællesfaglige forløb, der omfatter fagene fysik/kemi, biologi og
geografi, lærer eleverne også om energiproduktion og dennes indflydelse på klimaet.
Overskriften henviser til, at bygninger generelt står for omkring 40 procent af det samlede
danske energiforbrug og rummer et stort potentiale for energieffektiviseringer, som kan
reducere CO2-udledningen væsentligt. Bag facaden sørger teknikken for, at det hele fungerer
ved, at der er installeret energibesparende tekniske løsninger. Samtidig afhænger elforbruget
også af de energivaner, som brugerne af skolen/bygningen har. Dette og meget mere bliver
eleverne klogere på gennem dette forløb.
Elektrikere spiller en afgørende rolle ved byggeri og renovering af bygninger, når det kommer
til energioptimering. De designer bl.a. intelligente løsninger, der styrer bygningernes
energiforbrug og indeklima. Dertil kommer, at det også er elektrikeren, som installerer
vedvarende energi som solceller, der typisk placeres på taget af bygningen.
Undervejs i forløbet får eleverne derfor besøg af en repræsentant fra installationsbranchen, der
vil gennemgå skolens elinstallationer og elforbrug sammen med dem og fortælle, hvordan der
kan arbejdes med intelligente løsninger for at skabe et mere energioptimalt elforbrug.
Der er flere gode grunde til at etablere denne type skole-virksomhedssamarbejde. I
folkeskolens formålsparagraf står der bl.a., at skolen både skal give eleverne kundskaber,
færdigheder, arbejdsmetoder og rammer, som giver dem oplevelse, fordybelse og virkelyst,
som fremmer den enkelte elevs udvikling, og som forbereder dem til videre uddannelse.
Ved at samarbejde med en virksomhed om undervisningen, så får eleverne også et hands-onindtryk af, hvordan det, som de lærer i klassen, hver dag bruges i verden omkring os. Dette
undervisningsforløb er derfor et bidrag fra virksomhederne og DA til Den Åbne Skole og giver
alle elever en almen viden om det private erhvervsliv og dermed det samfund, som de indgår
i.
Derudover giver det måske nogle elever lyst til at lære mere om lige netop dette fag og måske
engang vælge en uddannelse inden for el-branchen. Ved at give viden om uddannelse- og
karrieremuligheder spiller undervisningsforløbet også ind i faget Uddannelse og Job.
Virksomhederne stiller sig til rådighed, fordi de ved at indgå i undervisningen kan hjælpe til
at give børn og unge en faglig begejstring for netop deres eget fag.
God fornøjelse med undervisningen, og tak fordi I vil være med til at bygge bro mellem
folkeskolen og virksomhederne og løfte en vigtig fælles opgave – nemlig at styrke børns
kompetencer og lyst til it, teknologi og naturvidenskab. Velkommen!
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Hvilke fag tilgodeses, og hvilke Fælles Mål opfyldes gennem forløbet?
Den faglige baggrundsviden, opgaveløsningen og virksomhedsbesøget bidrager til opfyldelse
af en række Fælles Mål for fysik/kemi, geografi og biologi på 7. årgang og det timeløse fag
Uddannelse og Job.
Fysik/kemi
Nedenfor er indsat oversigt fra Undervisningsministeriet over, hvilke Fælles Mål
undervisningsforløbet bidrager til.

Kompetenceområder og
kompetencemål

Færdigheds-/vidensområder og mål

Undersøgelse:

Energiomsætning:

Eleven kan designe,
gennemføre og evaluere
undersøgelser i fysik/kemi
Modellering:
Eleven kan anvende
modeller med stigende
abstraktionsgrad
Perspektivering:
Eleven kan perspektivere
fysik/kemi til omverdenen
og relatere indholdet i
faget til udvikling af
naturvidenskabelig
erkendelse

Eleven kan undersøge
energiomsætning

Eleven har viden om energiformer

Energiomsætning:
Eleven kan med modeller
beskrive elektriske kredsløb

Eleven har viden om
repræsentationer af elektriske
kredsløb

Energiomsætning:
Eleven kan diskutere udvikling i
samfundets energiforsyning

Eleven har viden om udvikling i
samfundets energibehov

Eleven kan identificere
energiomsætninger i den nære
omverden

Eleven har viden om energikilder
og energiomsætning ed
produktion og forbrug

Perspektivering i naturfag:
Eleven kan beskrive naturfaglige
problemstillinger i den nære
omverden

Eleven har viden om aktuelle
problemstillinger med naturfagligt
indhold

Undersøgelser i naturfag/formidling:
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Kommunikation:
Eleven kan kommunikere
om naturfaglige forhold
med fysik/kemi

Eleven kan kommunikere om
naturfag ved brug af egnede
medier

Eleven har viden om metoder til at
formidle naturfaglige forhold

Geografi
Nedenfor er indsat oversigt fra Undervisningsministeriet over, hvilke Fælles Mål
undervisningsforløbet bidrager til.
Kompetenceområder og
kompetencemål

Færdigheds-/vidensområder og mål

Undersøgelse:

Jordkloden og dens klima:

Eleven kan designe,
gennemføre og evaluere
enkle undersøgelser på
baggrund af egne
forventninger
Modellering:
Eleven kan anvende og
vurdere modeller i
geografi

Perspektivering:
Eleven kan perspektivere
geografi til omverdenen
og relatere indholdet i
faget til udvikling af
naturvidenskabelig
erkendelse

Eleven kan undersøge klimaets
indflydelse på lokale og globale
forhold

Eleven har viden om enkel
produktudvikling

Globalisering:
Eleven kan med modeller
beskrive produktions- og
forbrugsfordeling, herunder med
digitale kort

Eleven har viden om enkel
produktudvikling

Jordkloden og dens klima:
Eleven kan analysere
menneskets påvirkning af vands
og kulstofs kredsløb

Eleven har viden om
problematikker knyttet til vands
og kulstofs kredsløb

Eleven kan beskrive
løsningsforslag i forhold til
klimaændringer og global
opvarmning

Eleven har viden om aktuelle
klimaproblematikker, klimateorier
og klimamodeller

Perspektivering i naturfag:
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Eleven kan beskrive
naturfaglige problemstillinger i
den nære omverden
Kommunikation:
Eleven kan kommunikere
om naturfaglige forhold
med geografi

Eleven har viden om aktuelle
problemstillinger med naturfagligt
indhold

Ordkendskab:
Eleven kan kommunikere om
naturfag ved brug af egnede
medier

Eleven har viden om metoder til
at formidle naturfaglige forhold

Biologi
Nedenfor er indsat oversigt fra Undervisningsministeriet over, hvilke Fælles Mål
undervisningsforløbet bidrager til.
Kompetenceområder og
kompetencemål

Færdigheds-/vidensområder og mål

Undersøgelse:

Teknologi og ressourcer:

Eleven kan designe,
gennemføre og evaluere
undersøgelser i biologi
Modellering:
Eleven kan anvende
modeller med stigende
abstraktionsgrad

Perspektivering:
Eleven kan perspektivere
biologi til omverdenen og
relatere indholdet i faget
til udvikling af

Eleven kan designe og afprøve
enkle produkter

Eleven har viden om enkel
produktudvikling

Økosystemer
Eleven kan med modeller
forklare stoffers kredsløb i
økosystemer

Eleven har viden om stoffer i
biologiske kredsløb

Eleven kan anvende enkle
modeller til at vise helheder og
detaljer

Eleven har viden om modellers
detaljeringsniveau

Teknologi og ressourcer:
Færdighedsmål udeladt, da det
ikke dækkes af forløbet

Eleven har viden om enkle
produktionskæder

Eleven kan diskutere løsningsog handlingsmuligheder ved

Eleven har viden om
naturforvaltning
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naturvidenskabelig
erkendelse

bæredygtig udnyttelse af
naturgrundlaget lokalt og globalt
Perspektivering i naturfag:
Eleven kan beskrive
naturfaglige problemstillinger i
den nære omverden

Kommunikation:
Eleven kan kommunikere
om naturfaglige forhold
med biologi

Eleven har viden om aktuelle
problemstillinger med naturfagligt
indhold

Ordkendskab:

Eleven kan kommunikere om
naturfag ved brug af egnede
medier

Eleven har viden om metoder til
at formidle naturfaglige forhold

Uddannelse og job
Gennem forløbet møder eleverne en repræsentant fra el-branchen og stifter bekendtskab med
de ansattes uddannelsesbaggrund og karriereveje. På den måde bidrager forløbet også til det
timeløse fag Uddannelse og Job.
Nedenfor er indsat en oversigt fra Undervisningsministeriet over udvalgte Fælles Mål, som
undervisningsforløbet bidrager til opfyldelse af i Uddannelse og Job.
Kompetenceområder og
kompetencemål

Personlige valg:
Eleven kan træffe
karrierevalg på baggrund
af egne ønsker og
forudsætninger

Fra uddannelse til job:
Eleven kan vurdere
sammenhænge mellem
uddannelser og erhvervsog jobmuligheder

Færdigheds-/vidensområder og mål

Mine muligheder:
Eleven kan koble egne mål med
uddannelse-, job- og
karrieremuligheder

Eleven har viden om
uddannelses-, job- og
karriereveje i forhold til ønsker
og forudsætninger

Fra uddannelse til job:
Eleven kan redegøre for mulige
sammenhænge mellem
uddannelse og job

Eleven har viden om
uddannelsesveje og senere

Side 7/22

jobmuligheder lokalt, nationalt og
internationalt
Arbejdsliv:
Eleven kan vurdere
sammenhænge mellem
egne valg og forskellige
vilkår i arbejdsliv og
karriere

Arbejdsliv:
Eleven kan vurdere
betydningen af livslang læring
og innovation i arbejdsliv og
karriere

Eleven har viden om livslang
læring og innovation i arbejdsliv
og karriere

Innovation og Entreprenørskab kan inddrages i forløbet med fokus på en eller flere af de fire
dimensioner: Handlekompetence, kreativitet, omverdensforståelse og personlig indstilling.
Se mere her:
https://arkiv.emu.dk/modul/innovation-og-entrepren%c3%b8rskab-i-naturteknologi
Fælles Mål omsat til synlige mål til eleverne
Fælles Mål er defineret af undervisningsministeriet og formuleret til lærerne. Det er imidlertid
motiverende for eleverne at kende målene med den læring, som de skal opnå. Når der arbejdes
med synlige mål, kan der derfor være brug for en ”oversættelse”. Nedenfor fremgår de ”Fælles
Mål”, som forløbet opfylder oversat til elever og forældre. Målene kan naturligvis
omformuleres, og der kan tilføjes andre.
Fysik/kemi
Når forløbet er gennemført, kan du:
 beskrive, hvordan induktion fungerer
 forklare, hvad spænding er
 forklare, hvad strøm er
 forklare, hvad watt er
 måle strømforbrug ved hjælp af et spar-o-meter
Geografi
Når forløbet er gennemført, kan du:
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 beskrive, hvordan et kraftværk fungerer
 beskrive, hvad drivhuseffekten er
 beskrive konsekvenser ved en forøgelse af drivhuseffekten
 beskrive fordele og ulemper ved solceller som energikilde
Biologi
Når forløbet er gennemført, kan du:
 beskrive kulstofkredsløb
 fortælle, hvad der indgår i fotosyntesen
 fortælle, hvad der indgår i respirationsprocessen
 forklare, hvordan man kan lave et modelforsøg af drivhuseffekten
 beskrive, hvordan energiforsyningen i Danmark kan blive mere miljørigtig

Hvilke materialer er tilknyttet forløbet?
Materialet består overordnet af tre eller fem dele, som alle kan findes på
www.aabenvirksomhed.dk:
 En vejledning til læreren (dette dokument).
 Materialesamling (elevopgaver, forsøgsopstillinger m.v.).
 Baggrundsmateriale til læreren.
 En vejledning til virksomheden.

Hvordan ser det samlede forløb ud?
Undervisningsforløbet består af tre dele. Første del er undervisning på skolen, anden del er
besøg på skolen af en el-installatør, og tredje del er afslutning af forløbet på skolen.
Undervisningsforløbet har samlet set et omfang på seks ugers undervisning inkl. et besøg af
en el-installatør. Det er beregnet ud fra seks naturfaglige lektioner/uge. Sammenlagt er der 12
lektioner på skolen á 45 min. i hvert fag. I fjerde uge af forløbet kommer en el-installatør på
besøg på skolen i tre timer. Der er afsat to lektioner i hvert fag i denne uge til besøget. Det
aftales mellem de involverede lærer, hvordan besøget lægges og lektionerne fordeles.
Det samlede undervisningsforløb ser ud som på tegningen nedenfor. Under tegningen kan du
se beskrivelsen af de forskellige dele.
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Læreren og virksomheden
Kun læreren
Kun virksomheden

Læreren
finder
forløbet på
www.aaben
virksomhed.
dk

Ankomst på skolen
og præsentation af
virksomheden og
dennes repræsentant.

Læreren ringer til
kontaktpersonen på
virksomheden. Fælles

Læreren og klassen
arbejder videre med
materialet

forventningsafstemning og aftale dato for
besøg

Virksomheden

Rundtur og
gennemgang af elinstallationer på skolen

(Evt. opfølgningsmail
sendes til virksomheden)

forbereder sig
Spørgsmål og
afrunding

Hvad skal jeg konkret gøre?
Det er dit ansvar som lærer, at eleverne er godt forberedte og kender planen for besøget og
ved, hvilke forventninger der er til dem. Men det kan kun ske i samarbejde med virksomheden.
Derfor er der nedenfor en tjekliste, som sikrer, at du og virksomheden begge er forberedt, og
at forberedelserne passer sammen. Det øger chancen for en god oplevelse og for, at eleverne
lærer mest muligt. Virksomheden er igennem deres vejledning gjort bekendt med tjeklisten og
med det, som de skal forberede sig på, inden de besøger skolen. Virksomheden er med andre
ord godt forberedt på, at du kontakter dem og på, at de skal på besøg på skolen.
Forberedelse til besøg af elinstallatør
Det er fire step i din forberedelse af besøget af elinstallatøren:
1. Læs undervisningsmaterialet og eventuelle links.
2. Tjek virksomhedens hjemmeside.
3. Ring til virksomhedens kontaktperson og koordiner forventninger til forløbet, herunder:
a) Hvor mange elever deltager?
b) Hvornår og hvor mødes I?
c) Hvem tager imod elinstallatøren, når han/hun kommer?
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d) Er der specielle begreber, som eleverne skal kende, når de kommer? Hvis ja, spørg
efter en liste med disse.
e) Aftal gerne en rollefordeling under besøget, f.eks. at det er el-installatøren, der som
hovedregel fører ordet, men at du som lærer supplerer og agerer som medlærer. Du
kender eleverne, så aftal, at I sammen holder styr på klassen.
f) Aftal, om det er nødvendigt, at den tekniske serviceleder skal deltage i rundturen,
eller om I kan klare jer uden.
g) Spørg gerne, om der er områder, hvor virksomheden har en speciel ekspertise, eller
områder de arbejder specielt meget med. Hvis det er tilfældet, vil det være oplagt, at
el-installatøren inddrager det i oplægget for eleverne.*
h) Bekræft programmet som beskrevet i lektionsoversigten og tal om, hvilke faciliteter
der gennemgås på rundturen.
i) Drøft eventuelt, om der er andre opgaver, som eleverne kan arbejde med i forbindelse
med besøget.
4. Arranger besøget på skolen og indgå aftale med teknisk serviceleder/pedel og andre
relevante personer.
* Eksempler på specialområder: Solcellepanel og måske en converter, en mindre varmepumpe,
komponenter fra ventilationsanlæg (ventiler, følere, spjæld), komponenter fra CTS (sensorer, følere,
controllere), komponenter vedrørende lys: Bevægelsescensorer: PIR-følere, ultralydscensorer, decentrale
mindre styreenheder til lysstyring (zonestyring, tilstedeværelsesstyring, dagslysstyring) Lux-følere
(dagslysstyring), forskellige eksempler på lys-armaturer, LED, lysrør…
Varmepumper er vigtige i forhold til energioptimering, både i de centrale fjernvarmeværker
og i de private varmesystemer i hjemmet. Vi opfordrer i virksomhedsvejledningen til at elinstallatøren kommer ind på varmepumper i sin gennemgang. Det vil derfor være godt, hvis
du
når
at
gennemgå
https://www.bolius.dk/varmepumper-18502/
eller
https://www.energitjenesten.dk/vp-sadan-virker-den.html for eleverne inden besøget.
Forberedelse og gennemførsel af undervisningen inklusive besøg af elinstallatør
(lektionsplan)
I forløbet bør eleverne arbejde i grupper med to til fire personer. Det skal være de samme
grupper i hele forløbet for alle fagene fysik/kemi, geografi og biologi, da de skal bruge
elementer fra alle tre fag til den afsluttende opgave.
Det er vigtigt, at eleverne er godt forberedt til besøget af el-installatøren. Hvis der er flere lærere
tilknyttet forløbet, så aftal, hvad der skal ske i de enkelte i fag i forhold til besøget og aftal,
hvem der har hovedansvaret.
Da det er et fællesfagligt forløb, der munder ud i en fællesfaglig besvarelse, begynder forløbet
fælles med lektion 0.
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Lektion 0

Introducer forløbet for eleverne en uges tid, før det begynder. Fortæl om, at
der skal arbejdes med ” Elforbrug – energioptimering og miljørigtige
løsninger” i de tre fag fysik/kemi, geografi og biologi.
Det vil være en god lejlighed til:
 at undersøge elevernes forforståelse
 at tale om nogle af de begreber de vil støde på undervejs i forløbet
 at præsentere læringsmålene.
Opfordr eleverne til at tale om emnet hjemme og bed dem om at være
opmærksomme på hjemmets elforbrug og elforbrugsvaner.

Det er vigtigt, at der i uge 3 eller i begyndelsen af uge 4 afsættes tid til forberedelse af besøget
af el-installatøren. Det kan ske i alle tre fag eller fælles og skal afklares lærerne imellem.
Forberedelsen sker på baggrund af de aftaler, der blev indgået, da besøget blev aftalt.
Eleverne bliver, hvis de er godt forberedt til den opgave, som de skal løse under besøget, helt
sikre på, hvilke oplysninger de har brug for fra el-installatøren. Aftal, hvilke grupper eleverne
inddeles i under rundgangen på skolen, og lad eleverne forberede spørgsmål til i elinstallatøren i deres grupper.
Sidst men ikke mindst er det vigtigt, at eleverne er opmærksomme på at være gode værter, når
de får en gæst på besøg; at de lytter, er opmærksomme m.v.
Elinstallatøren har i sit materiale fået råd til, hvordan alle får det bedste ud af besøget, men det
er dig, som har ansvaret for eleverne, og du skal være til stede under hele forløbet og hjælpe
elinstallatøren, hvis der bliver behov for det.
Tænk over, at de fleste elektrikere ikke er vant til at stå over for grupper af børn. Der kan derfor
være brug for, at du hjælper med at holde sammen på gruppen, holder ro m.v. Tilsvarende er
det godt, hvis du hjælper med at forklare begreber, som elektrikeren bruger, og som børnene
måske ikke kender, og på den måde hjælper med at skabe sammenhæng mellem det, som I har
arbejdet med i klasselokalet forinden, og det eleverne hører under besøget.
Lektioner på skolen før besøg – Fysik/kemi
Bygninger står for omkring 40 procent af det samlede danske energiforbrug og derfor er der et
enormt potentiale ved energieffektiviseringer, som kan reducere CO2-udledningen væsentligt.
Desværre tøver mange boligejerne med at omsætte de grønne ambitioner til handling.
Et moderne byggeri består af mindst 40 procent tekniske løsninger. Bag facaden sørger
teknikken for, at det hele fungerer. Kravene til nye bygninger gør, at det kun kan lade sig gøre
at bygge en energirigtig bygning ved at installere og programmere energibesparende tekniske
løsninger. Her spiller elektrikeren en afgørende rolle.
Så ud over, at installationer i bygninger gør bygningen til et rart sted at opholde sig, så er den
optimale bygning CO2-neutral ved, at der produceres vedvarende energi fra f.eks. solceller,
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som enten modsvarer bygningens eget forbrug, eller måske endda i så store mængder, så den
leverer energi til el-nettet.
I det følgende skal der bruges et spar-o-meter (eller anden elmåler) og en Lux-måler.
Måske har skolen allerede spar-o-metre. Ellers findes de til udlån i mange kommuner via
bibliotek, skoletjeneste eller elforsyning.
Hvis skolen ikke har en Lux-måler, så brug eventuelt en app til mobiltelefon – bare husk, at
den ikke er helt nøjagtig.
Oversigt
Uge 1:
Lektion
og 2

Indhold
Hvad er el – strøm, spænding, effekt og elforbrug.

Materiale

1 Hvordan laves strøm?
https://nrgiinfo.dk/nrgiinfo/baeredygtighed/skolekontakten/i
nspiration-til-underviseren/
Se film Elektricitet, strøm og spænding.
Undersøgelser – fysikforsøg
Induktion i spole:
http://www.fysikbasen.dk/index.php%3Fpage=Vis&id=31.ht
ml
 Undersøg, hvad der sker, når man bevæger magnet med
forskellig hastighed.
 Lad eleverne opstille en hypotese om, hvornår der
produceres mest strøm.
Vis en af følgende undersøgelser for eleverne:
 Simpel elektromotor:
http://www.fysikbasen.dk/index.php%3Fpage=Vis&id=44.
html
 Meget simpel elektromotor:
http://www.fysikbasen.dk/index.php%3Fpage=Vis&id=85.
html
Grundbegreber el
Introducer eller genopfrisk begreberne strøm/ampere,
spænding/volt og effekt/watt.
Du kan enten bruge det undervisningsmateriale, som du
normalt benytter – eller vise nedenstående tre videoer.
Minutfysik:
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 Elektricitet – hvad er strøm:
https://www.youtube.com/watch?v=Y9_-JDH-ylk
 Elektricitet – hvad er spænding:
https://www.youtube.com/watch?v=yyIXupGkqi0
 Elektricitet – hvad er watt:
https://www.youtube.com/watch?v=jVsqtH82fJo
(OBS! Watt er energi pr. sekund, som der siges til sidst – ikke
watt pr. sekund, som der siges tidligere. W = J/s)
Opgave FK1 og FK2 introducerer eleverne til nogle
grundbegreber inden for el og lys. Introduktionen er både
baggrund til at lave den følgende opgave – og det er
introduktion til fagbegreber fra elinstallatørens verden –
inden virksomhedsbesøget.

Elevark FK1
ElevarkFK2

Lav Elevark FK1 om el grundbegreber.
Lav Elevark FK2, der introducerer nogle grundbegreber om
belysning.

Uge 2-3

Lektion
3,4,5 og 6

Når de selv skal designe et forsøg med at koncentrere lys – så
kan du eventuelt hjælpe dem – ved at give dem en ide til at
lave en reflekterende skærm (metalfolie og karton) til at
sætte ned over lyskilden.
Elgennemgang og forslag til besparelser på skolen. Med
fokus på undersøgelse.
Elevark FK3 bruges i disse to uger til energitjek på skolen.
Elevark FK3 +
Inden eleverne begynder på opgaven, bør du have skaffet data Elevark FK3
for skolens elforbrug og antal opvarmede m2, som udleveres Skema
til eleverne (man bruger opvarmede m2, når beregner en skoles elforbrug
pr. m2, da ikke opvarmede m2 ofte er kælderrum, skure osv.).

Eleverne skal rundt på skolen for at tjekke forskellige ting.
Sørg for, at de kan komme ind forskellige steder – også gerne
på lærerværelset.
Da der skal bruges spar-o-metre (elmålere) til noget af
opgaven, kan det være nødvendigt, at bede grupperne om, at
lave undersøgelserne i forskellig rækkefølge – så det sikres, at
der ikke er nogen af grupperne, der går i stå på grund af
ventetid.
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Lektioner på skolen før besøg – Geografi
Aftal internt lærerne imellem, hvordan modellen (uge 2 lektion 3-4) for kulstofkredsløbet, hvor
fotosyntese og respiration indtegnes, skal bruges. Det er meningen, at modellen bruges i hele
undervisningsforløbet dvs. både i geografi og biologi, så eleverne løbende indtegner ting vedrørende
kulstofkredsløbet.
Oversigt
Uge 1
Lektion
og 2

Indhold
Elproduktion og elforbrug i Danmark – og i verden.

Materiale

1 I Danmark produceres el på kraftværker (små og store)
og med vindmøller og solceller. Produktionen flytter
sig i stadig større grad fra kraftværker til især
vindmøller. Vis eleverne filmen, ”Sådan fungerer et
kraftværk”, som kort fortæller, hvordan der
produceres el på et kraftværk.
https://nrgiinfo.dk/nrgiinfo/baeredygtighed/skolekonta
kten/inspiration-til-underviseren/
(Hvis skolen har en dampmaskine, kan I eventuelt selv
lave forsøget).
Snak med eleverne, om de kender nogle kraftværker,
vindmøller, solceller i deres nærområde. Lad dem lave
en kort undersøgelse på nettet og arbejde med elevark
G1.

Elevark G1

El transporteres fra kraftværker og vindmøller til
elforbrugerne. Hvordan kan gennemgås med elever
ud fra denne tegning: http://www.epages.dk/ntscenteret/files/Bliv_klog_paa_baeredygtig_
elforbrug/opgaveark_b1.pdf
Elevark G2: Undersøgelse af elforbrug i Danmark
Elevark G2
Med udgangspunkt i elforbruget her og nu – som kan
ses her: https://energinet.dk/energisystem_fullscreen
Brug elevark G2 – gennemgå eventuelt med eleverne, Klimakaravanen.
hvad oversigten viser.
Debatmagasin 1, s.
14-15
Elevark G3: Undersøgelse af energiforbrug i verden
Elevark G3
Baggrundsmateriale, der kan ses på først:
Klimakaravanen. Debatmagasin 1, side 14-15 og
http://www.okolariet.dk/viden-om/energi/verdensenergiforbrug#
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I tabellen i elevark G3 kan du se, at energiforbruget i
Europa er faldet fra 1980 til 1997. Faldet skete fra 1990 til
2000. Skete der noget i Europa, som kan forklare dette
fald?
Her kan eleverne få brug for lidt hjælp i forhold til
Berlinmurens fald og afslutningen på Den Kolde Krig.
Uge 2

Energikilder, energiforbrug og drivhuseffekten.
Model fra biologi

Lektion
og 4

3 Vis eleverne film om, hvordan der dannes olie, kul og
naturgas: https://www.duda.dk/video/klima/kulolie/kul-olie.html og eventuelt denne
https://www.youtube.com/watch?v=IKzPTAc9gno
Når der afbrændes olie, kul og naturgas udvikles CO2 –
dette er der arbejdet med i biologi, hvor der er
udarbejdet en model for kulstofkredsløbet. Brug
modellen fra biologi – se på den – og opdater med
afbrænding af kul, olie og naturgas.
Klimakaravanen
Hvad betyder CO2-udledningen for vores klima?
Debatmagasin
1,
Læs om dette i Klimakaravanen Debatmagasin 1, side 4- side 4-13.
13.
Arbejd i grupper med drivhuseffekt og klima, og hvad
det betyder for fremtiden, hvis klimaet ændrer sig.
Grupperne kan arbejde med forskellige emner – og de Elevark G4
skal fremlægge for hinanden. Brug elevark G4
Baggrundsmateriale: Økolariet – om
klima:http://www.okolariet.dk/viden-om/klima/denaturlige-kraefter-der-styrer-klimaet#.XG1H6vZFw2w
http://www.okolariet.dk/viden-om/klima/denforoegede-drivhuseffekt-ermenneskeskabt#.XG1I6_ZFw2w
Til spørgsmål om Paris-aftalen, og hvad der gøres
politisk:
http://www.okolariet.dk/viden-om/klima/politiske-ogpraktiske-tiltag-for-at-loeseklimaudfordringen#.XMlv7I17m3A
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Der sluttes af med en klassediskussion om, hvad man
selv kan gøre på skolen og derhjemme for at modvirke
klimaændringer. Gode ideer kan bruges senere.
Uge 3

Energiforsyning nu og i fremtiden.

Lektion 5
og 6

http://www.houseofscience.dk/media/1740/laesehaefteenergiforsyning-nu-og-i-fremtiden.pdf. Læsestof som
giver eleverne baggrund for at forstå solenergi – side 812 øverst ”Den store energiudfordring”.

Eleverne skal bruge
skolens elforbrug i
kWh pr. år til denne
elevark G5 – skaf
det eventuelt til
dem på forhånd

Arbejd med elevark G5.
(I biologi arbejdes der med elproduktion fra biogas).

Elevark G5

Undersøgelserne om solcelleanlæg til skolen gøre
færdigt og spørgsmål til installatør forberedes.

Lektioner på skolen før besøg – Biologi
Aftal internt lærerne imellem, hvordan modellen (uge 1 lektion 1-2) for kulstofkredsløbet, hvor
fotosyntese og respiration indtegnes, skal bruges. Det er meningen, at modellen bruges i hele
undervisningsforløbet – dvs. både biologi og geografi, hvor eleverne løbende indtegner ting vedrørende
kulstofkredsløbet.
Oversigt
Uge 1
Lektion
og 2

Indhold
Kulstofkredsløb
1 Begynd med at gennemgå teori om fotosyntese og
respiration.
Tag udgangspunkt i jeres sædvanlige
undervisningsmateriale eller i Baggrund om
drivhuseffekten, hvor bl.a. fotosyntesen er beskrevet.

Materiale

Eget
undervisningsmateriale eller
Lærerark

Eleverne begynder med at tegne en model af
kulstofkredsløbet, hvor fotosyntese og respiration
indtegnes.
Modellen bruges i hele undervisningsforløbet – hvor
der løbende indtegnes flere og flere ting vedrørende
kulstofkredsløbet.
Eleverne skal undersøge forskellige aspekter af
kulstofkredsløbet (Elevark B1-B3).

Minimum A3 ark,
blyanter, farver

Elevark B1-B3
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Elevark B3 sættes i gang og der samles op i uge 2.
Når forsøgene er gennemført, fremlægger hver af
grupperne et forsøg.
 Hvad var deres hypotese, og hvad fandt de ud af?
Uge 2

Lektion
og 4

Opsamling på elevark B3 fra uge 1.
Drivhuseffekten
3 Se film om drivhuseffekt og tal samme i klassen om,
hvad drivhuseffekten er:
https://www.youtube.com/watch?v=NPXVKb-k2nU
og/eller
https://www.youtube.com/watch?v=YBvFlc_2W6Y
(Bemærk, at filmen er uden lyd)
Undersøgelse
Eleverne skal selv designe en undersøgelse af
drivhuseffekten.
De skal udarbejde en hypotese angående deres
undersøgelse.
Som hjælp kan de eventuelt søge på nettet for at finde
en undersøgelse med drivhuseffekten.
Model
Eleverne skal indtegne på deres kulstofkredsløb, hvad
de ved om drivhuseffekten.
Drivhuseffekten og konsekvenser for naturen
Benyt Klimakaravanen. Debatmagasin 2 – side 4-13.
Kan eventuelt suppleres med artikler, som eleverne
finder på nettet.

Klimakaravanen.
Debatmagasin 2 –
side 4-13.

Eleverne opdeles i deres grupper og læser forskellige
artikler. De skal kunne fortælle, hvordan
drivhuseffekten virker, og hvordan påvirkning af
drivhuseffekten har negative konsekvenser for deres
emne fra artiklen. Hvis eleverne finder artikler på
nettet, skal de vurdere kilden.

Uge 3

Biomasse og biogas
I denne uge skal der arbejdes med biogas til
elproduktion, som er en handlemulighed for at
begrænse drivhuseffekten ved ikke at benytte fossile
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Lektion 5
og 6

brændsler. Biogas og anden biomasse regnes for en
vedvarende energikilde. Vær opmærksom på, at der er
forskel på biogas og naturgas (i geografi arbejdes der
med elproduktion fra solceller).
Begynd med en introduktion til biogas og biomasse, og
hvordan det bruges til energiproduktion.
Se Baggrund om biogas og biomasse.
Du kan læse kort om biogas og fordele og ulemper.
https://www.experimentarium.dk/klima/biogas/
En model af et biogasanlæg, som kan vises til eleverne,
kan ses her:
https://solrodbiogas.dk/undervisningsmateriale/startundervisningen/

Eget
undervisningsmateriale eller
Lærerark

Model:
Opdater modellen med forbrug af biomasse til
energiproduktion.
Undersøgelse
Eleverne skal undersøge, hvordan de kan lave biogas
ud fra organisk materiale. Forsøget sættes i gang og
afsluttes i uge 4. Det skal passes løbende i perioden.
Brug elevark B4 fra materialesamlingen.
Følgende video viser forsøget:
https://www.youtube.com/watch?v=TIkoZpwPacM

Elevark B4

Denne gødning fra Silvan kan bruges som erstatning
for dyremøg:
https://www.silvan.dk/park-oekologisk-goedning-7kg?id=7280-9719494

Lektioner i uge med besøg
Oversigt
Indhold
Uge 4
I denne uge kommer en el-installatør på besøg på skolen i tre timer.
I som lærerteam aftaler, hvordan ugens seks lektioner bruges.

Materiale

Inden besøget aftaler lærerne med skolens tekniske serviceleder/pedel, at el-installatøren og
eleverne kan komme rundt og se relevante områder på skolen. HUSK nødvendige nøgler.
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Eleverne deles i to hold, så grupperne ikke er for stor ved turen rundt på skolen. Turen
afpasses, så alle elever kommer rundt på to timer. Når eleverne ikke er på rundvisning,
arbejder de videre med de opgaver, der fremgår af lektionsplanen.
25 min.

Læreren byder velkommen og sætter rammen for
besøget.
 El-installatøren fortæller om den virksomhed, som
han/hun kommer fra, om sig selv, og hvilken
uddannelsesvej vedkommende har taget for at
bestride sit job.

God ide, hvis
eleverne har
elevark FK3-skema
klar.

 Eleverne stiller de spørgsmål, som de har forberedt
om Uddannelse og job.
 El-installatøren vil komme ind på områder, hvor
virksomheden har en speciel ekspertise, eller
områder de arbejder specielt meget med.

2 timer

 Eleverne kan her stille de tekniske/faglige
spørgsmål, men de kan også stilles undervejs, når de
er relevante.
Rundtur på skolen
Gennemgangen afpasses, så alle elever kommer rundt
på 2 timer.
Eleverne skal tage noter og fotos undervejs – for at
huske det til deres videre opgave – og foto kan
eventuelt bruges til den præsentation, som de skal
udarbejde senere i forløbet.
På turen fortæller el-installatøren om, hvor der bruges
el, hvad der kan gøres for at spare el og muligheden for
at tilkoble f.eks. solceller til skolens elnet. Besøget
indeholder kig på eltavler, besøg i varmekælder med
pumper, ventilationsanlæg og styring, kig på belysning
– og muligheder for nye lyskilder og lysstyring.

25 min.

Når eleverne ikke er på rundtur, arbejder de med
relevante opgaver. De kan også begynde på
udarbejdelse af deres forslag til ”Hvordan bliver
elbruget på vores skole mere bæredygtigt?”.
Elevark FK3
Elevark G5
Opsamling på rundturen
Elevark B4

10 min.
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Afklarende spørgsmål efter rundturen. El-installatøren
viser eventuelt nogle eksempler på energieffektivt
udstyr.
Afslutning og tak for i dag.
Umiddelbart efter besøget
Der samles op på den viden, som eleverne har fået fra el-installatørens besøg.
De bruger den nye viden i det videre arbejde med elevark FK3. Derudover udarbejder de en
model over, hvad skolen bruger el til, og hvor meget der bruges til de forskellige områder.
Arbejdet med elevark G5 og elevark B4 skal færdiggøres i denne uge.

Lektioner efter besøget
Oversigt
Indhold
Uge 5 og 6 afholdes fælles for biologi, geografi og fysik/kemi.
Der er i alt sat 12 lektioner af til perspektivering, forberedelse og formidling.
Lærerne skal i fælleskab – eventuelt sammen med eleverne – aftale, hvordan deres
erhvervede viden skal formidles og for hvem. Se forslag nederst i dette skema.
Forberedelse af præsentation i deres grupper.
Uge 5
Lektion
og 10

Eleverne skal vælge en måde, at lave deres præsentation på. Det kan for
9 eksempel være ved hjælp af plakater, skemaer, foto og/eller powerpoint,
modeller eller lignende.
Der laves en præsentation, der kommer rundt om følgende emner:
1. Hvordan kan skolens elforbrug nedbringes?
Dette tager udgangspunkt i skolens nuværende elforbrug og egne
undersøgelser i fysik og kemi suppleret med viden fra besøg fra
elinstallatøren.
Perspektivering: Har skolen en politik for elforbrug? Har eleverne forslag til
en politik for elforbrug? Dette kan både være forslag til konkrete
investeringer og til ændring af (dårlige) vaner blandt brugerne af skolen.
2. Hvordan kan produktionen af den el, der bruges, blive bæredygtig (CO2neutral)?
Der tages udgangspunkt i egne undersøgelser vedrørende solceller i geografi,
eventuelt suppleret med besøg fra el-installatør og vedrørende biogas i
biologi. For solcelleanlægget kan der både bruges beregninger – og der kan
gives forslag til konkrete solcelleanlæg.
Perspektivering: Inddrage flere muligheder for bæredygtig elproduktion.

Side 21/22

3. Hvad bliver konsekvensen, hvis skolen (og resten af verden) ikke gør noget
ved sit elforbrug?
Der tages udgangspunkt i arbejdet med drivhuseffekt og dets betydning for
naturen.
Formidling af ny viden og forslag til mere bæredygtigt elforbrug på skolen.
Der er flere muligheder, når eleverne skal præsentere deres arbejde og deres
forslag:
 De kan lave en præsentation for klassen eller
 andre klasser inviteres til en åben præsentation
Uge 6

 klassens forældre inviteres til en åben præsentation.

Lektion 11
I begge tilfælde afslutter klassen med en fælles opsamling, og der udarbejdes
og 12
et forslag til en politik for skolens elforbrug.
Læreren sender det samlede forslag til en politik for skolens elforbrug til elinstallatøren, der kvitterer med korte kommentarer.
Forslaget kan også præsenteres for skoleleder, teknisk serviceleder/pedellen
skolebestyrelsen eller miljøudvalget, hvis skolen har sådan et.

Må vi ændre indholdet?
Det samlede forløb, som beskrevet ovenfor, er udviklet i samarbejde med Ann Vikkelsø fra
Energitjenesten og Charlotte Hansen lærer ved Risbjergskolen i Hvidovre, der kender kravene
til undervisningen inden for de relevante fag i folkeskolen. På den måde kan du være sikker
på det faglige niveau.
Virksomhederne ændrer eller tilpasser derfor heller ikke forløbet.
Hvis du ønsker ændringer, så skal det selvfølgelig aftales med virksomheden, og hvis I er
enige, så kan I gøre, som I synes. Det er altid dig, der i sidste ende har det pædagogiske ansvar.

Hvad er DA Åben Virksomhed?
DA Åben Virksomhed er en enhed i Dansk Arbejdsgiverforening, der skal udvikle og understøtte
projekter, der skal få flere unge til at interessere sig for teknologi, ingeniørvidenskab, naturvidenskab og
matematik. Håbet er, at der med den øgede interesse også kommer en lyst til at tage en uddannelse inden
for området, eksempelvis en erhvervsuddannelse.

Kontakt i DA Åben Virksomhed
Anders Mikkelsen, chefkonsulent, ami@da.dk, 29 200 383
Se endvidere https://www.da.dk/da-aktuelt/aaben-virksomhed
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