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BLIV KLOGERE PÅ ENERGIEN 

 

 

HVAD ER ENERGI? 

 
Energi er over det hele. Når vi går, har vi brug for energi til at bevæge vores krop. Når vi 

laver mad, har vi brug for energi til at omdanne rå ingredienser til et lækkert måltid. Til 

hverdag ser vi TV, hører musik, bruger vand, surfer på Internettet og tænder for lyset. Vi 

bruger energi til alle disse ting.  

 

ENERGIMÅLING 

 

Energi måles i joule (se International System of Units - I.S). W (kW) bruges til at beskrive, 

hvor hurtigt energien konverteres, det måles i watt. En watt er lig med 1 joule per sekund. 

Det betyder, at på en time (h) vil en maskine, der bruger 1 kW kræve 1h x 1kW = 1 kWh eller  

3.600.000 joule (3.600 sek x 1,000 W).  

 

CO2 UDLEDNING  

 
Kul er den fjerde rigeligste element i universet og er byggesten i alle levende organismer på 

Jorden. Menneskekroppen består fx af 18 % kulstof. Fossile brændstoffer, såsom olie, 

naturgas og kul er dannet af rester af organismer, som er blevet begravet i jorden for 

millioner af år siden. Kullet i disse brændstoffer bruges til at producere energi til privat og 

industrielt brug. Kul går i forbindelse med ilt og danner kuldioxid. Når vi brænder fossile 

brændstoffer af bliver der udledt store mængder CO2 i atmosfæren. 

Hvad vil du vide 
om 
 energi? 
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CO2 er en af jordens primære drivhusgasser. Disse gasser hjælpe med til at holde dele af 

energien ved jordens overflade i stedet for at ryge ud i rummet. Derfor bliver jordens 

atmosfære varmet op, hvilket kendes som drivhuseffekten. CO2 har altid eksisteret i 

atmosfæren og ligger til grund for vores klima, men menneskelig aktivitet har ført til 

væsentligt forhøjede niveauer, hvilket har ført til klimaforandringer og kræver af os, at vi 

handler og bruger energien på en bedre måde.  

 

BESPARELSER OG BEVARING AF ENERGI 

 
Du kan spare på energien ved at reducere dit el- og varmeforbrug. Ved at træffe 

informerede valg om transkport, vand og med, affaldshåndtering etc. kan du også 

spare inderekte på energien. Mindre energi forbrugt betyder mindre CO2 udledning.  

 

Læs mere om energitemaerne i de kommende måneder! 

 

AKTIVITETER/DISKUSSIONER 

 Prøv at formulere en definition på energi.  

 Lav en liste over ti ting, du kan gøre til hverdag, som kræver energi. Kan du fortælle, 
hvilken slags energi de kræver?  

 Tænk over de energi som dine forældre og dine bedsteforældre brugte, da de var på 
din alder. Hvad er anerledes nu? Du kan også sammenligne dit energiforbrug med en 
jævnaldrende i et tredjeverdens land. 

 Hvad er hovedkilderne til energiproduktion i dit land? 

 Lan en oversigt over forskallige energikilder og adskil vedvarende fra de ikke-
vedvarende. 

 Forestil dig en verden uden energiforsyning (ingen elektricitet, ingen varme…) 
Hvordan ville dit liv forandre sig?  

 Hvad er forskellen mellem energieffketivitet og energiforbrug?  

 Se på skolens varmesystem og el- og gasmålerne. Tag billeder, analyser og diskuter. 

 Anvend U4energi-spørgeskemaet til at vurdere dit nuværende energiforbrug på 

skolen og derhjemme. 
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 Lav en revision på din skole og opspor, hvor energien bliver spildt. Hvad er 

resultaterne. Foretag tilsvarende revision derhjemme og diskuter, hvordan du kunne 

bruge energien bedre på skolen og derhjemme. 

 
 

NYTTIGE LINKS 

 
Slå Energiressourcerne på dit sprog op i: 
 

 Kids Corner Energy Education Database: 

 
 

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

 

 U4energy-ressourcer: 
www.u4energy.eu 

 

TIPS & FAKTA 

 
1. Energi kan være to typer: potentiel og kinetisk. Potentiel energi er lagret energi, og kinetisk 

energi skyldes bevægelse. 
 

2. En 100 watts pære forbruger 2,4 kWh på 24 timer.  
 

3. Kul, olie og naturgas er fossilebrændstoffer, dannet af levende organismer, der blev begravet 
under jordens overflade for millioner af år siden. 

 

4. Der er to forskellige kilder til energi: vedvarende og ikke-vedvarende. 
 

5. Vind, solenergi, biomasse, vand og geotermisk energi er vedvarende energikilder. De har 
ubegrænsede mængder og kan fornyes. 

 

6. Mad lagrer ‘kemisk’ energi. Din krop omdanner denne energi til andre former for energi, 
såsom kinetisk energi, så du kan bevæge dig, gå, løbe og lege!  
 
 
 

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

