
Klimahandlinger på dit værelse - lærervejledning
Speciel version til Klimakaravanen!

Introduktion til 
SparOmeter-for-
løbet
I SparOmeter-for-
løbet skal eleverne 
lære at måle appa-
raters elforbrug og 
forsøge at udregne 
hvor stort et elfor-

brug de har på deres værelse.  
Målet for dette modul, er at give eleverne en større be-
vidsthed dels om størrelsen af deres eget elforbrug og 
hvor det stammer fra. Dernæst skal de sammenligne 
deres forbrug med de andres. 

I det indledende modul i klassen skal eleverne lære at 
bruge SparOmeteret. Du skal bede eleverne medbringe 
egne apparater og en 3-huls stikdåse som de kan måle 
på. Det kan være Playstation, mobiloplader, lampe med 
halogenpære og transformator, trådløs telefon eller andre 
apparater fra deres værelse. Andre typer apparater kan I 
finde på skolen, fx: fjernsyn, video, computere og andet.

Man kan udregne sit årlige elforbrug fra et apparat til 
kWh sådan:

Forbrug i kWh pr. år:
Forbrug i Watt x timer tændt pr. døgn x 365 

Man kan udregne CO2-udslippet fra elforbrug i Danmark 
(i gennemsnit) sådan

CO2-udslip
Årligt forbrug (kWh) x 0,550 kg/kWh

eks. med årligt elforbrug 500 kWh

500 kWh x 0,550 kg CO2/kWh = 275 kg CO2 pr. år

Elevaktivitet (ca. 75 min.)
Eleverne selv nu prøve at bruge SparOmeter 
til at måle med. Det er en fordel hvis I kan være i natur-
fagslokalet da der kræves mange stikkontakter.

Eleverne skal helst arbejde sammen 2 og 2, men det er 
vigtigt at de har et apparat med hver, 
Hvis I er placeret mange forskellige steder er det sværere 
for dig at holde øje med om nogen kører fast og har brug 
for hjælp.

Eleverne skal måle forskellige apparaters forbrug i grup-
per – gerne 2 og 2. De skal lære at et apparat har et 
forbrug når det er tændt og et andet når det er slukket.

Apparatet skal undersøges og tallene skal samles sam-
men. Herefter skal der udføres beregninger af apparater-
nes samlede årlige forbrug og CO2-udslip. 

Grupperne skal konkludere på arbejdet selv og resul-
taterne skal vendes kort i plenum efter det praktiske 
arbejde.

Til forløbet skal du bruge  
• Elevopgaver
• SparOmeter i klassesæt 
• Vejledning til SparOmeter. 
• Et udvalg af elforbrugende apparater  

som eleverne medbringer hjemmefra
• Stikdåser



Sammenligning af forbrug

Sammenligning af forbrug på værelset (ca. 20 
min.)
Eleverne har i Elevopgave 1 beregnet deres bereg-
nede årlige elforbrug ved at måle og gange man 
hvor mange apparater de har  på deres værelse. Lav 
et skema på overhead, tavle eller i PowerPoint hvor 
eleverne i en kolonne kan skrive det samlede forbrug 
på deres værelse i kWh pr. år.

Fælles undringer (ca. 15 min.)
Efter målinger og drøftelser i grupperne skal resulta-
terne drøftes så alle har fået mulighed for f.eks. at un-
dre sig over at et apparat kan bruge lige meget strøm 
om det er tændt eller slukket. Du kan bede eleverne 
fremlægge det resultat der har undret dem mest.
Hvis I har brug for hjælp kan I kontakte Klimakara-
vaneguiden.

Elsparekampagne
På baggrund af de beregninger eleverne har udført, 
skal de lave en elsparekampagne rettet mod andre 
elever på skolen. Som inspiration kan 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 (ca. 45 min.)
Eleverne skal vurdere om folderne egner sig til dem 
som målgruppe, og derefter lave et informationsmate-
riale som er rettet mod unge som målgruppe. 

Eleverne skal selv vælge fokus for kampagnen ud fra 
hvad de vurderer vil virke bedst. Eleverne skal fokusere 
deres budskab på hvor meget CO2 der slippes ud fra 
apparatforbrug på deres værelse. Eleverne kunne fx 
udvælge og præsentere nogle af deres målinger for at 
illustrere deres pointer. 

De skal lave deres kampagne på et centralt sted på 
skolen og derved skabe opmærksomhed om det de 
har fundet ud af gennem deres undersøgelser.

De kan f.eks. skrive en artikel til dagens Klimaavis omartikel til dagens Klimaavis om 
hvor meget CO2 der slippes ud fra et almindeligt væ-
relse og hvordan man kan undgå en del af dette udslip. 

De kan kontakte Klimajournalisterne for at få dem til atkontakte Klimajournalisterne for at få dem til at 
bringe artiklen i Klimaavisen. 


