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Indledning:
Udstillingen ”Energi & Klima” rummer mange muligheder for opdagelse, fordybelse og aktiv læring. 

Dette er et katalog over nogle af de muligheder. Udvælg et antal aktiviteter som I laver fælles, men 

afsæt også tid til at eleverne kan gå på opdagelse, afprøve og undersøge aktiviteterne på egen hånd. 

Teksten er henvendt til den voksne, som udvælger og videreformidler den viden, som man finder 

relevant i forhold til børnegruppen.

Markerer aktiviteter, hvor børnene gennem samtale med den voksne bliver klogere på energi.

Markerer aktiviteter, hvor børnene kan afprøve eller undersøge ting i udstillingen.

 Indgangen til udstillingen
Snak om Solen som er kilde til næsten al energi på Jorden. 

Solenergi kan bruges direkte gennem solfangere og solceller, 

men også indirekte skaber den energi vi kan bruge: 

Vindenergi: Solenergi varmer luften op, så der skabes vinde, 

der kan få gang i vindmøllerne. 

Vandenergi: Solenergi varmer havet op, så der dannes skyer,

der kan regne på jorden. Når vandet løber tilbage mod havet, 

kan man udnytte energien i det 

strømmende vand i vandkraftværker.

Biomasse: Solenergi får planter til at vokse. Energien lagres i plantedelene, som både kan bruges 

som energi (føde) til mennesker og dyr, men også til at producere strøm og varme i kraftvarmeværker 

eller biogasanlæg.

Fossile brændsler: Solenergi har for mange mio. år siden givet energi til de planter, dyr og 

mikroorganismer, som kul og olie er dannet af. Når kul og olie afbrændes, frigives energien igen.

Atomenergi er derimod ikke knyttet til solenergi. Atomare brændstoffer som fx uran er dannet i 

stjerneeksplosioner, som er helt uafhængige af solens energi.



Gå til venstre mod Energi
Væggen med de store opfindere og Tesla-kuglerne.
Fælles aktiviteter: 

Snak om de store opfindere der på hver deres måde 

har bidraget til viden om energi: 

Nikola Tesla, Kroatien, var manden, der så potentialet i 

vekselstrøm. Når strøm skal transporteres i ledninger over 

større afstande, er det smart at bruge vekselstrøm, da det 

mindsker energitabet undervejs og er let at ændre fra højspænding til lavspænding, der ikke er så 

farlig for forbrugeren. 

Thomas Edison, USA, opfandt glødepæren, som er blevet en uundværlig lyskilde i mange hjem.

Albert Einstein, Tyskland, arbejdede med sammenhængen mellem energi og masse – relativitets-

teorien. Hans arbejde har betydet meget for udvikling af bl.a. atomkraft og moderne udstyr,

som fx GPS og moderne TV-apparater.

H.C. Ørsted, Danmark, opdagede elektromagnetismen, som er sammenhængen mellem elektricitet 

og magnetisme. Hans arbejde er grundlag for, at vi i dag kan producere strøm i store mængder. 

Niels Bohr, Danmark, var kernefysiker og arbejdede bl.a. med uran. Han lagde grunden for 

udviklingen af atombomben, men var også optaget af udnyttelsen af atomenergi til fredelige 

formål.

James Watt, Skotland, opfandt en ny slags dampmaskine, der kunne overføre energien fra dampen 

til andre maskiner på en helt ny måde. Det betød, at industrien herefter kunne bruge 

dampmaskinen som drivkraft til mange flere af deres maskiner. Watt har også lagt navn til 

angivelsen af, hvor meget energi et elektrisk apparat bruger pr. sekund.

 

Prøv Tesla-kuglerne – det er ganske ufarligt. Det er svag strøm, der går gennem fingeren, ned 

gennem kroppen og videre ned i jorden, så man mærker ikke noget. Men inde i kuglen er der høj 

spænding, som danner lilla lys – ligesom lyn.



Opstillingen med motionscykel og hånd-
cyklerne.
Fællesaktiviteter:
Snak om den energi som vores krop bruger. 

Kan vi bruge vores energi til at fremstille strøm?

Solenergi oplagres i planter, og når vi spiser 

planterne, udnytter vi den oplagrede energi, som 

omdannes til kemisk energi i vores krop. Den 

kemiske energi kan omsættes til bevægelsesenergi, 

som igen laves om til elektrisk energi via motionscyklen og håndcyklerne. 

Energien forsvinder ikke – den ændrer bare form!

Lav små konkurrencer om, hvem der kan tænde 

flest pærer, hvem der kan lave mest energi på cyklen, hvor meget energi I tilsammen kan lave, hvor 

meget energi man kan lave på 1 minut….

Væg til højre for motionscyklen
Se på de mange el-apperater på væggen. Kender I nogle af 

dem? Hvorfor har vi så mange forskellige apperater 

derhjemme? Kan vi undvære nogle af dem? Hvor kan man 

aflevere el-apparater, når man ikke kan bruge dem mere, eller 

de er gået i stykker?

Andre aktiviteter:
Se Chaplin-filmen ”Moderne tider” på skærmen ved 

motionscyklen. 

Prøv VR-brillerne bag motionscyklen og tag på rejse 

med energien.



Væggen til venstre for skyen.
Snak om de forskellige former for vedvarende energi. 

Bioenergi: Alle former for energi der kan fremstilles 

ud fra biomasse – materiale, der har været 

levende engang. Når fx træpiller, skovflis og halm

afbrændes, kan varmen udnyttes.  Også produkter 

som biogas, bioethanol og biodiesel kan fremstilles ud fra biomasse.

Vindenergi: En af de mest udbredte vedvarende energiformer i Danmark. Når vindmøllens vinger 

drejer rundt, dannes der strøm i møllens generator.  Mængden af energi afhænger naturligvis af, 

hvor meget det blæser. Vi sælger vindenergi til udlandet, når vi har overskud og køber ligeledes 

energi, når der har været for lidt vind, og vi har underskud af energi.

Solenergi: Kan udnyttes gennem solfangere og solceller. Solfangere udnytter solens stråler til 

opvarmning af vand, mens solceller omdanner solens lys til strøm. Den solenergi, der rammer 

jordoverfladen og opvarmer de øverste jordlag, kan udnyttes via jordvarmeanlæg.

Geotermisk energi: Findes i Danmarks undergrund i form af varmt saltvand, der pumpes op og

bruges til opvarmning. Herefter pumpes det afkølede vand tilbage igen. I Island, som har stor 

vulkansk aktivitet, er geotermisk energi meget anvendt.

Vandenergi: Det strømmende vand ledes ind i turbiner, der driver en generator, som producerer 

strøm. Der findes kun få og mindre vandkraftværker i Danmark, men når vi køber energi i Sverige 

og Norge, er meget af det produceret med vandkraft. 

Bølgeenergi: Energien i bølgerne opsamles og omsættes til strøm ved hjælp af generatorer. Denne 

teknologi er under udvikling, og der er testforsøg i gang flere steder i Danmark.



Lytteskyen 

Stik hovedet op i skyen og lyt til vindens kræfter:

Hvad larmer mest/mindst? Man kan sammenligne med en skov, 

når det blæser.

Let vind (4 m/s): Vinden er lige kraftig nok til at få små kviste og blade 

til at bevæge sig. Først når vinden kommer over 4 m/s, er der energi 

nok i vinden til at få vinger på en vindmølle til at dreje rundt.

Stiv kuling (15 m/s): Her bevæger store træer sig, og det er anstren-

gende at cykle i modvind. Fra 15-25 m/s har vindmøllerne deres maksimale effekt.

Storm (30 m/s): Her kan vinden næsten blæse dig omkuld. Når det stormer, er vindmøllerne pro-

grammeret til at stoppe for at undgå, at de bliver ødelagt af de store kræfter, der påvirker dem.

Sandkassen med vindmøllelandskab
Hvordan er det ideelle landskab til vindmøller? 

Hvorfor er havvindmøller en god ide?

Lav et landskab til vindmøllen. Kan I også få det til at 

regne på landskabet? 

For at vindenergien kan udnyttes bedst muligt, er det vigtigt 

at placere vindmøller på steder, hvor der ikke er noget, der 

kan bremse vinden som fx skove, huse og bakker. Ude på 

havet kan vinden blæse frit, så det er helt optimalt, at møllerne opstilles her. Her kan eventuel støj 

heller ikke genere nogen. For at få det til at regne på landskabet, holder man hånden 20-25 cm over 

sandet – rammer man det rigtige punkt, vil virtuel regn dukke op og fylde lavninger op.

Andre aktiviteter:
Spil energispillet på skærmen ved skyen: Få vindmøllen til at lave mest mulig energi til husene.

Kig i de forskellige kasser med biomasse. Kan I se, hvilket materiale biomasse er lavet af?



 Gå hen til huset hvor familien Energnist bor
Uden for huset
Snak om solcellerne på taget. Man kan lave sin egen strøm 

derhjemme, når bare solen skinner. 

Måske kender børnene nogle, der har solceller på taget?

Andre aktiviteter:

Ring til fortiden i telefonboksen og hør, hvad man har tænkt om 

energi førhen. 

Inde i huset
Skærmen med termografering
Prøv skærmen: Hvor varm er du? Har alle blåt hår og røde 

næser? Kan man gøre sine hænder mere røde? Hvordan?

Termografering er en målemetode, hvor et kamera kan foretage 

temperaturmålinger ved hjælp af infrarød stråling. Temperaturen 

angives på skærmen med farver, hvor blåt er koldt og rødt varmt. 

Man bruger metoden til at måle på boliger og finde ud af, hvor 

varmen slipper ud, og kulden kommer ind.

Andre aktiviteter:
Prøv energispillet hvor man skal samle vedvarende energi 

til familiens forbrug.

Se den svævende lyspære – det er ren magi!

Udenfor Økolariet
Prøv hamsterhjulet – hvor mange pærer kan I få til at lyse?

Klima: 
I tilknytning til udstillingen om energi ligger en mindre 

udstilling om klima og klimaforandriger. (Gå til højre ved solen). 

Hvis I har lyst, kan I gå ind og klappe isbjørnen, hoppe på isflagerne 

eller prøve spillet, hvor man skal redde rotten fra at drukne i 

kælderen. En fælles snak om det store verdenskort med 

klimaforandringer er også en mulighed. 




