
 
 

Tekniske løsninger 
Lærervejledning 

Forord 
Klodens klima påvirkes når man afbrænding fossile brændsler af. Hele verden er derfor 
optaget af at finde nye muligheder for at dække det stadigt stigende energiforbrug med 
andet end olie, kul og gas. Eleverne skal i denne aktivitet lave en række opstillinger og 
præsentere dem på en energimesse for klimaneutrale energikilder.  
 
Dette skal du bruge til aktiviteten (findes i aktivitetskassen) 

1. Oplæg til diskussion i grupperne 
2. Klassesæt debatmagasiner 
3. Solcellekuffert fra Skolernes EnergiForum 
4. Vindmøllevinge og dynamo 
5. Lampe med sparepære, halogenlampe, lampe med diodepære og lampe med 

glødepære  
6. 6 SparOmetre 
7. Elevbeskrivelser til denne øvelse 

 
Dette skal du selv sørge for 

8. Evt. naturfagslokale – dog ikke gas og lign. Så biologi og natur/teknik eller andet 
lokale kan også bruges – der skal dog være en del strømtilslutninger 

9. TV og Video til standby-målinger (eleverne kan selv gå ud og finde dette) 
 
Dagens forløb 

1. indledning med præsentation af aktiviteten og inddeling i 4 grupper 
a. Solcelle 
b. Vindmølle 
c. Belysning 
d. Standby 

2. beskrivelser og ting til forsøgsopstillinger uddeles til grupperne 
3. grupperne laver deres opstillinger 
4. opsætning af ”Energimesse” i fællesområde på skolen 
5. afholdelse af messe 

 
Indledning (læreroplæg) (ca. 15 – 30 min.) 
Eleverne skal kort sættes ind i problemstillingen omkring fremtidens energiforsyning – 
både at der er få ressourcer til rådighed og at drivhuseffekten er en trussel. De skal have 
at vide at de skal lave en række opstillinger der til sidst kan præsenteres på en slags 
markedsplads. Der skal være fokus på at fremhæve fordelene ved ens teknologi og finde 
løsninger på de problemer der måtte være med den. 
Du kan vælge at lade eleverne læse afsnit 7 i debatmagasinet ”Hvilke løsninger skal vi 
vælge?” hvis der er tid, men det er afgørende at der er tid til at lave det praktiske arbejde. 
 



 
 
Du afslutter med at dele eleverne i 4 grupper som hver skal arbejde med en teknologi. 
De skal arbejde med både løsninger på fremtidens energiforsyning med vedvarende 
energi og hvordan energien bruges mest effektivt. 
 
Arbejde med opstillingerne (ca. 60 min.) 
Eleverne arbejde med at lave deres opstilling – teste den og forstå hvordan den virker 
(se selvstændige beskrivelser til grupperne), så de er i stand til at fremlægge den for 
andre. Når de er klar skal de afprøve forklaringen på en anden gruppe som skal stille 
spørgsmål til dem for at sikre at de kan svare. 
 
Forberedelse og opsætning af ”Energimesse” (ca. 20 min.) 
Grupperne laver en plakat eller andet som kan være deres ”firma”-baggrund – gerne 
med logo og ”firma”-navn. De skal lave deres opstilling på et bord og hele arrangementet 
skal placeres et centralt sted på skolen sammen med Klimakaravanens udstilling.   
 
Afholdelse af ”Energimesse” (ca. 30 min.) 
Udenfor salen hvor Klimakaravanens afslutningsarrangement laves selve opstillingen 
Når de øvrige klasser ankommer præsenterer grupperne deres løsninger for gæsterne.   
Oprydning 10 min. efter afslutningsarrangementet. 
 
I finder yderligere oplysninger på www.klimakaravanen.dk  
 
I kan få support til undervisningsforløbet hos Klimakaravaneguiden og hos personalet i 
Klimabussen ved specifikke spørgsmål om energi eller teknik. 
 
Beregninger standbyforbrug: 
Elforbrug fra husholdninger i 2006: 38.426 TJ (Energistatistik 2006, Energistyrelsen) 
1 kWh = 3,6 MJ 
1 TJ = 1.000.000 MJ 
 
38.426 : 3,6 x 1.000.000 = 10.673.888.888 kWh = ca. 10,7 milliarder kWh 
 
10% til standby: 1.067.388.888 kWh = ca. 1,07 milliarder kWh 
 

http://www.klimakaravanen.dk/

