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Test 2 - Isolering
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Varm kakao

Aktivitetsvejledning 
Eleverne forbedrer deres isolering ved enten 
at konstruere en helt ny eller ved at arbejde 
videre på den, de konstruerede indledningsvist. 
Efterfølgende tester de den nye isolering. Kan 
isoleringen holde på varmen, så elevernes vand 
eller kakao er mindst 70 °C efter 20 minutter?

1. Eleverne konstruerer ny isolering eller bygger
videre på deres første isolering.

2. Eleverne skal assisteres med at få skænket
nyt varmt vand i koppen fra en termokande.

3. Eleverne aflæser temperaturen på
termometeret med det samme og skriv
temperaturen ned i skemaet.

4. Eleverne tager billeder af deres kop og
gemmer dem.

5. Eleverne venter i 20 minutter. 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.

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

7. Eleverne beregner temperaturfaldet.
8. Eleverne konstaterer om deres kop kunne

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

9. Aktiviteten afrundes med, at eleverne deler
resultater og erfaringer fælles i klassen.

Forbedre

Forklaring
Eleverne har forbedret deres isolering ud fra deres 
opnåede erfaringer og tester for anden gang. I
den efterfølgende fælles opsamling i klassen kan 
følgende spørgsmål indgå:

Fælles opsamling i klassen
• Hvilket materiale valgte jeres gruppe til

anden test?
• Hvorfor valgte I det materiale?
• Hvad var temperaturfaldet efter første test?
• Hvad var temperaturfaldet efter anden test?
• Hvilken beholder var bedst til at holde på

temperaturen - og hvorfor, tror I?
• Hvilket hold var bedst til at forbedre deres

isoleringsmateriale - og hvorfor, tror I?

Elevernes data kan samles i et samlet 
oversigtsskema på tavlen, hvor alle grupper 
skriver deres data ind. Se eksempler på resultater 
i nedenstående skema.

Starttem-
peratur

Sluttempe-
ratur

Fald i 
temperatur

Gruppe 1 93 °C 53 °C 40 °C

Gruppe 2 92 °C 60 °C 32 °C

Gruppe 3 93 °C 49 °C 44 °C

Gruppe 4 95 °C 51 °C 44 °C
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Test 2 - Isolering
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Varm kakao

Forbedre

Aktivitetsvejledning 
I skal nu forbedre jeres isolering ud fra den viden, 
I har fået i jeres undersøgelse. Derefter skal I 
teste jeres nye isolering. Kan koppen holde på 
varmen, så jeres vand eller kakao er mindst 70 °C 
efter 20 minutter? 

1. Konstruer en ny prototype eller byg videre på
den, I oprindeligt havde konstrueret.

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

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

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

temperaturen igen, og skriv den ned i
skemaet.

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

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

°C
Starttemperatur

Sluttemperatur

Temperaturfald
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