
Engineering i skolen - Kompendium

Lærerark til elevark 5

Test 1 - Isolering
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Varm kakao

Aktivitetsvejledning 
Eleverne tester i denne aktivitet deres kop 
med isolering. Kan den holde på varmen, så 
deres vand eller kakao er mindst 70 °C efter 20 
minutter?

1. Eleverne opfordres til at få deres lærer
til at hælde varmt vand i koppen fra en
termokande.

2. Eleverne aflæser temperaturen på
termometeret med det samme og skriver
temperaturen ned i skemaet i elevarket.

3. Igen bør eleverne tage billeder af deres kop
og gemme dem.

4. Eleverne har nu 20 minutters ventetid.
Ventetiden kan enten planlægges, så det
passer med en pause, eller klassen kan
anvende tiden til fx at arbejde på, hvordan
de vil præsentere deres proces og produkt
(Elevark 8). Alternativt kan der fx lægges
en aktivitetet ind med faglig læsning om
isolering.

5. Efter 20 minutter aflæser eleverne
temperaturen igen og skriver den ned i
skemaet.

6. Eleverne beregn nu temperaturfaldet.
7. Eleverne gør status over deres isolering.

Kunne deres kop holde kakaoens temperatur
på minimum 70 °C efter 20 minutter?

Konstruere

Forklaring 
Eleverne tester deres isolering i elevaktiviteten 
’Test 1 - isolering (Elevark 5). Nu skal
isoleringsevnen afprøves. Eleverne måler kakao-
ens/vandets temperatur ved start og slut. Herefter
beregner de temperaturfaldet.

Eleverne kan med fordel høre de andre elevers 
resultater og erfaringer på en fælles opsamling i 
klassen.  

Hvilke kopper holdt bedst på varmen? Hvad kan 
være mulige årsager? Spiller isoleringsmaterialet 
ind? Tykkelsen? Var forskellige materialer kombi-
neret?

Elevernes data kan samles i et samlet oversigts-
skema på tavlen, hvor alle grupper noterer deres 
data. Se eksempler på resultater fra en undersø-
gelse i nedenstående skema.

Datalogger
Et af forsøgene kan eventuelt følges ved at måle 
temperaturen med en datalogger. Her kan elever-
ne få et indblik i temperaturens fald over tid.

Starttem-
peratur

Sluttempe-
ratur

Fald i 
temperatur

Gruppe 1 93 °C 53 °C 40 °C

Gruppe 2 95 °C 42 °C 53 °C

Gruppe 3 90 °C 53 °C 37 °C

Gruppe 4 93 °C 47 °C 46 °C
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Elevark 5

Test 1 - Isolering
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Varm kakao

Aktivitetsvejledning 
I skal nu teste jeres kop med isolering. Kan den 
holde på varmen, så temperaturen er mindst  
70 °C efter 20 minutter? 

1. Få jeres lærer til at hælde varmt vand i
koppen fra en termokande.

2. Aflæs temperaturen på termometeret med
det samme, og skriv temperaturen ned i
skemaet.

3. Tag billeder af jeres kop og gem dem.
4. I skal nu vente i 20 minutter.
5. Der er nu gået 20 minutter. Aflæs

temperaturen igen, og skriv den ned i
skemaet.

6. Beregn temperaturfaldet.
7. Kunne jeres kop holde kakaoens temperatur

på mindst 70 °C efter 20 minutter?
8. Tal i klassen om jeres resultater og erfaringer.

Konstruere

°C
Starttemperatur

Sluttemperatur

Temperaturfald
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