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LÄR DIG MER OM ENERGI 

 

 

VAD ÄR ENERGI 

 
Energi finns överallt. När vi går behöver vi energi för att vår kropp ska röra sig. När vi lagar 

mat behöver vi energi för att omvandla råvaror till en delikat måltid. Dagligen tittar vi på TV, 

lyssnar på musik, använder vatten, surfar på Internet och tänder ljuset. Vi förbrukar energi för 

att göra alla dessa saker.  

 

ENERGIMÄTNING 

 

Energi mäts i joule (se det internationella enhetssystemet - SI). Effekt (P) används för att 

beskriva hastigheten med vilken energi omvandlas, det mäts i watt. En watt motsvarar 1 

joule per sekund. Det innebär att på en timma skulle en maskin med effekten 1 kW behöva 

1h x 1kW = 1 kWh, eller 3 600 000 joule (3 600 sek x 1 000 W).  

 

CO2-UTSLÄPP 

 
Kol är det fjärde vanligast förekommande elementet i universum och byggstenen i alla 

levande organismer på jorden. Vår kropp, till exempel, består av 18 % kol. Fossila bränslen, 

olja, naturgas och stenkol består av resterna från organismer som innestängdes under 

jordytan för miljontals år sedan. Det kol som finns i dessa bränslen används för att producera 

energi för industriellt och privat bruk. Kol interagerar med syre och bildar koldioxid (CO2). När 

vi eldar med fossila bränslen släpps stora mängder CO2 ut i atmosfären. 

Vad vet du  
om energi? 
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CO2 är en av de primära och viktigaste växthusgaserna på jorden. Dessa gaser bidrar till att 

förhindra att en del av den energi som frigörs från jordytan tränger ut i rymden. Följden blir 

att jordatmosfären värms upp. Det kallas växthuseffekten. CO2 har alltid funnits i atmosfären 

och är grunden för vårt klimat, men mänskliga aktiviteter har lett till avsevärt högre nivåer, 

vilket gör att vårt klimat förändras och att vi måste vidta åtgärder och använda vår energi 

smartare.  

 

SPARA OCH BEVARA ENERGI 

 
Du kan spara energi genom att minska din förbrukning av elektricitet och värme. 

Genom att göra informerade val av transporter, vatten och livsmedel och ta hand om 

avfall etc. kan du också spara energi indirekt. Ju mindre energi som förbrukas, desto 

mindre CO2 -utsläpp.  

 

Fortsätt att läsa i sektionen energiteman under kommande månader för att få veta mer! 

 

AKTIVITETER/DISKUSSIONSÄMNEN 

 Försök formulera en definition av energi.  

 Gör en lista med tio saker som du gör dagligen och som kräver energi. Kan du säga 
vilken form av energi du använder?  

 Tänk på den energi som dina föräldrar eller mor- och farföräldrar använde när de var i 
din ålder. Vad har förändrats? Du kan också jämföra din energiförbrukning med den 
för kamrater i ett land i tredje världen. 

 Vilka är de viktigaste energikällorna för energiproduktionen i ditt land? 

 Kartlägg olika energikällor och skilj på förnybara och icke-förnybara källor. 

 Föreställ dig en värld utan energitillgångar (ingen elektricitet, ingen värme...). Hur 
skulle ditt liv förändras?  

 Vad är skillnaden mellan energieffektivitet och energisparande?  

 Titta på skolans uppvärmningssystem och mätarna för elektricitet och värme, ta 

bilder, analysera och diskutera. 

 Använd U4energy-frågeformuläret för att utvärdera den nuvarande 

energianvändningen i skolan och hemma. 
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 Gör en besiktning i er skola och upptäck var det slösas med energi. Vad blev det för 

resultat? Gör liknande redovisningar hemma och diskutera sedan hur ni kan använda 

energi på ett bättre sätt både i skolan och hemma. 

 
 

ANVÄNDBARA LÄNKAR 

 
Kolla upp energiresurser på ditt språk i: 
 

 Ungdomshörnans databas för energiutbildning: 

 
 

 Klimatförändring:  
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm 
 

 

 U4energy resursdepå: 
www.u4energy.eu 

 

TIPS & FAKTA 

 
1. Energi kan vara av två slag, potentiell eller kinetisk. Potentiell energi är lagrad energi medan 

kinetisk energi kommer från rörelse. 
 

2. På 24 timmar förbrukar en glödlampa på 100 watt 2,4 kWh  
 

2.  Kol, olja och naturgas är fossila bränslen, bildade av organismer som levde för länge sedan 
och begravdes under jordytan för miljontals år sedan. 
 

3. Det finns två olika slags energikällor, förnybara och icke-förnybara. 
 

4.  Vind, sol, biomassa, vattenkraft och jordvärme är förnybara energiresurser, de är 
obegränsade tillgångar och kan fyllas på. 
 

5.  Livsmedel lagrar "kemisk" energi. Din kropp omvandlar den här energin till andra 
energiformer som kinetisk energi som gör det möjligt för dig att röra dig, gå, springa och leka!  
 
 
 

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm

