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AKTIVITET 1: BEGREBSKORT – FÅ OVERBLIK OVER ENERGIFORSYNINGEN  

Der er flere måder at lave begrebskort og lære med dem. Her er 4 forslag 

A. Lav dine egne billed begrebskort 

B. Lav et begrebsnet – en mindmap 

C. Løs energi diagrammet 

D. Byg ”Energiens vej” med begrebskort 

 

A. LAV DINE EGNE BILLED BEGREBSKORT 
I skal lave jeres egne 3 delte begrebskort. Eksemplet her forklarer hvordan: 

 

 
Solenergi 

 

  
Energiform, der er 
udgangspunkt for andre 
energiformer som f.eks. 
vindenergi, fossile brænd-
stoffer, fødevarer mm. 

Begreb 
 

Illustration – tegn gerne 
selv 

Forklaring, hvor begrebet ikke 
må indgå.  

Start med at blive enige om, hvilke begreber I vil lave begrebskort til. Begreberne skal have 

relation til energiforsyning og - produktion. F.eks. solceller, vandkraft, fossile energikilder osv.  

Brug kortene herunder eller lav dine egne kort. Lav kortene og klip dem ud og fra hinanden. Så 

hvert kort giver 3 mindre kort. 

Brug kortene til at spille memory.  Man får et stik, hvis de 3 dele passer sammen. Aftal de regler, I 

vil spille med. F.eks. hvor mange kort må man vende? Må man igen, hvis man laver et stik? Osv.  
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B. LAV ET BEGREBSNET – ET MINDMAP  
Mindmap er et begrebsnet, der indeholder læseretning – vha. pile og forståelseshjælp – det er 

ordene på pilene. Herunder er et eksempel, som viser, hvordan man har lavet en mindmap med 

udgangspunkt i begrebet fotosyntese. I har to muligheder for at lave begrebsnet:  

 

Prøv Mindmeister. Det ligger inde 

i Skoletube. Du har adgang med 

dit unilogin.  

Lav et digitalt begrebsnet og 

fremlæg det for læreren, en 

anden gruppe eller for hele 

klassen. 
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KLIPPE KLISTRE MINDMAP 
I traileren er der en mappe med et sæt laminerede begrebskort. Brug kortene til at lave jeres 

mindmap om energi. Læs begrebskortene.  

Tal om, hvilket begreb jeres mind map skal bygges op om. Når I har placeret dette begreb foran jer 

på et bord, kan I begynde på arbejdet med at lave begrebsnettet med begreber, pile og 

forklarende ord.  

Mangler I noget, kan I lave det selv. Når I er færdige, så fremlæg det for læreren, en anden gruppe 

eller for hele klassen. 

 

 

 

 

 

 

Solfanger  

Solenergi 

Solcelle 

Strålingsenergi 

Elektrisk energi Varmeenergi 

Vedvarende energikilder  

Fossile energikilder 

Kul  

Olie Gas  

Vindenergi 

Bølgeenergi 

Opvarmning 

El-produktion  

 

 
Brændselscelle 

 

 

Transport 

Energiforsyning  
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C. LØS ENERGI DIAGRAMMET 
I diagrammet herunder er vist, hvordan energiforsyning 

kan fungere. Man har delt energiforsyningen i 3 faser: 

Energikilder, anlæg til energiomsætning og energiforbrug. 

I traileren er der en mappe med et stort diagram og 

et sæt laminerede begrebskort. Brug kortene til at 

lave jeres løsning på diagrammet. Kan I få lavet en 

løsning som giver mening? 

Facit ligger i den samme mappe.  

 

 

 

 

D. BYG ”ENERGIENS VEJ” MED 

BEGREBSKORT  
 

I denne øvelse skal I beskæftige jer med produktion af 

elektrisk energi. I skal danne jer et overblik over forskellige 

måder at sikre elforsyningen på.  

I traileren er der en mappe med 23 laminerede brikker. 

Brikkerne er en ressource/kilde, en maskine - et led i 

elforsyningen.  

Ved læreren får i et stykke papir/pap, som I kan 

skrive/tegne på.  

Det er jeres opgave at lægge brikkerne og tegne streger, så brikkerne hænger sammen og viser 

jeres bud på sammenhængen og rækkefølgen i elproduktionen fra energikilde/-ressource til 

elektrisk energi i stikkontakten. 

Nogle af brikkerne kan indgå på flere måder. Hvis I mener, der mangler brikker, så tegner i dem 

bare.  

Når I har lagt brikkerne, bør I forklare jeres model til nogen i klassen. Husk at forklare 

energiomsætningen undervejs.  
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AKTIVITET 2: BEVÆGELSESAKTIVITET – SLUK PÆRERNE 

Hold en power pause.  

Find et åbent område, hvor I kan udfordre 

hinanden i at være ”energi-svin” og 

”energi-engle”.  

”Energi-svin” bruger for meget elektrisk 

energi og tænder hele tiden pærer, der 

bruger meget energi. Det er glædepærer 

med f.eks. 40 watt.  

Men hjælpen er på vej, fordi ”energi-

englene” kæmper for at holde 

energiforbruget nede. De bruger 

sparepærer på 7 Watt og led pærer på 3 

watt.  

I traileren er en mappe med laminerede pærer. Led pærerne på 3 

watt er grønne på den ene side og hvide på bagsiden. På samme 

måde er sparepærer på 7 watt gule/hvide og glødepærer på 40 

watt er rød/hvide.  

Læg kortene ud i området med bagsiden opad. Nu er alle kort 

hvide. Man kan ikke se, hvor de forskellige pærer ligger. 

Del jer i to lige store hold. Nogle er ”energisvin andre er ”energiengle”.  

Nu skal ”energisvinene” tænde glødepærer (40 W) og slukke 

sparepære (7 W) og led pærer (3 W). ”Energienglene” skal gøre det 

modsatte.  

Aftal hvor længe dysten varer, hvordan den starter og stopper. 

Skal der være en vinder, hvordan vinder man? Er det ved at have flest 

kort vendt?  

Prøv flere gange, hvor I giver hinanden bevægelsesbegrænsning som 

f.eks. at hoppe rundt, kun bruge venstre hånd, løbe sammen 2 og 2 

osv.  

God fornøjelse med dysten.  
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AKTIVITET 3: IMPROVISATION, GÆT & GRIMASSER MED 

ENERGIBEGREBER 
Formålet med improvisation er på en sjov måde at vænne sig til at udtale fagbegreberne. Når I 
senere i forløbet støder på ordene, genkender I ordene og kan derfor koncentrere jer om 
fagtermernes begrebsmæssige betydning. 
Det er ikke afgørende, om I bruger 
fagtermerne forkert. Det er selve det at 
udtale fagtermerne og blive fortrolig med 
dem, der er formålet. 
 
I traileren er en mappe med laminerede 
begrebskort.  
 
I grupperne:  
Læreren styrer aktiviteten ved at lave 
hold af 2 – 3 personer. Inden nogen skal på 
scenen, så skal alle kende kortene og kunne udtale ordene. Læs derfor kortene højt i fællesskab.  
 
På scenen:  
Når man er på scenen arbejdes i en improvisationsramme. To – tre personer argumenterer for – 
imod noget/taler sammen om noget i forskellige situationer:  
 
En mor og datter/søn. Overtal din mor til at køre dig til fest. Moderen synes du skal cykle. 
Julemandens hjælper og julehader: Julehaderen vil afskaffe lyskæder. Julemandens hjælper er 
kraftigt imod. 
Skør videnskabsmand og kritisk journalist: Den skøre videnskabsmand har opfundet en 
energibesparende maskine. Den kritiske journalist stiller kritiske, opklarende spørgsmål til 
maskinen. 
To vejrguder diskuterer vedvarende energi: Den ene vil lave lyn og torden, den anden vil lave vind 
og bølger. 
Find selv på flere ... 
2-3 elever diskuterer/snakker sammen om et 
emne. Når de er godt i gang, giver læreren 
hver elev på skift en seddel. Eleven skal så 
indarbejde ordet i deres samtale/diskussion. 
De får løbende en ny seddel, som de skal 
indarbejde i dialogen. 
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AKTIVITET 4: SPIL MED ENERGIKORT 
I traileren er der en mappe med laminerede energispillekort. 
 
Alle energiteknologier har fordele og ulemper, men det kan være svært at forholde dem til 
hinanden. I Energikortspillet kan I lære energiteknologiernes fordele og ulemper at kende. På 
kortene er der forskellige kategorier som: Produktionspris af 1 kWh, effektivitet, 
forsyningssikkerhed m.fl.  
 
Man spiller ved at dyste mod hinanden dvs. udfordre den andens kort i en kategori. Aftal hvor 
mange kategorier, man skal vinde for at få modstanderens kort.  
 
De fleste af tallene i kortspillet er estimater. I skal derfor ikke lægge vægt på at huske de enkelte 
værdier, men I skal fokusere på fordele og ulemper ved teknologierne i forhold til hinanden.  
Der går lidt tid, før I opdager, hvor teknologierne har deres stærke og svage sider. 
Men spiller I et par runder, vil I kunne forholde de 
enkelte teknologier til hinanden. 

  

Spil Energikortspillet og tal om teknologiernes fordele 
og ulemper. Diskuter gerne Danmarks 
energiforsyning, og hvorfor det er svært at nøjes med 
de vedvarende energikilder.  
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AKTIVITET 5: VIS FREMTIDENS ENERGIFORSYNING  

Lav et medieprodukt eller vis et rollespil om fremtidens energiforsyning sammen med din gruppe 

og præsenter det for klassen.  

Medieproduktet kan f.eks. være en film, som I kan lave med din mobiltelefonen og Moviemaker 

på din pc. Upload den til f.eks. Skoletube.  

Det kunne også være en præsentation lavet med Prezi eller Animoto. Eller hvad med en tidslinie 

lavet med Tiki-toki. I vælger selv efter aftale med jeres lærer.  
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AKTIVITET 6 – LAV ET ROLLESPIL  

Vil I lave et rollespil om energiforsyning, så er der hjælp at hente. I traileren er der 

en mappe med rollehæfter til 5 personer, som passer til disse 3 situationer:  

1. Familiediskussion om nedsætning af familiens CO2 forbruget – kom med et forslag 

2. Borgermøde om vindmølleparkens placering – find en løsning 

3. Lovforslag om forbud mod køb af personbiler for andre end børnefamilier og handicappede 

– vurder lovforslaget 

Rollehæfterne gør jer bedre til at lave rollespillet. Lad jer inspirere ikke binde af rollerne. Rollespil 

bygger på, at der er plads til at improvisere. Dvs. man må gerne digte lidt på sin rolle.  
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AKTIVITET 7: SØNDERBORGS VEJ MOD CO2 NEUTRAL KOMMUNE I 2029  

At gøre en kommune CO2 neutral er en kæmpe stor opgave. Det kan kun lade sig gøre, hvis man 

arbejder professionelt med alle dele af samfundslivet. I traileren er der en kasse med 

informationshæfter fra Projectzero.  

I hæfterne forklares, hvordan man siden 2007 har arbejdet med at gøre vores kommune mere og 

mere bæredygtig i fht. energiforsyning og –forbrug. Læs hæftet fra Project Zero. 

Alternativt kan I også bruge hjemmesiden www.projectzero.dk.  

Her kan I finde Roadmap og Masterplan 2029 og fordybe jer i processen: 

http://www.projectzero.dk/da-DK/Masterplan/Masterplan-og-Roadmaps.aspx 

Når I har læst. Så tal med en kammerat om det I har læst og forstået.  

Fremlæg jeres tanker for klassen og tag imod deres ros/kritik 

Skriv herefter en kommentar om hæftet og det I har lært, tænkt osv.  

Aftal med jeres lærer om I må sende den til Projectzeros medarbejder på post@projectzero.dk 

  

 

 

 

http://www.projectzero.dk/
http://www.projectzero.dk/da-DK/Masterplan/Masterplan-og-Roadmaps.aspx
mailto:post@projectzero.dk
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AKTIVITET 8: ENERGIFORSYNING I TAL OG MATEMATIK 

Målet er at I skal lave en præsentation om 

Danmarks energiforsyning.  

 

1. I skal starte med at se på 

Danmarks energiforsyning lige nu. 

Det kan I gøre på www.energinet.dk 

 

 

2. I skal herefter arbejde med 

nogle grafer og tabeller, som I finder 

på nettet. 

Der er rigtig mange og I er nødt til at være 

kildekritiske.  

Overvej, hvad I vil vide. Overvej om den graf/tabel I finder, viser det – godt? 

Her er nogle eksempler:  

 

A. El produktion i DK 2000 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.energinet.dk/
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B. Fjernvarmeproduktion i Danmark 2000 – 2020 

 

 

3. Lav en præsentation af jeres viden for klassen.  

Aftal med jeres lærer, hvordan det skal foregå. 

 


