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Energi i undervisningen 
Martin krabbe Sillasen, VIA UC, Læreruddannelsen i Silkeborg 

I dette skrift præsenteres et bud på en konkret definition af energibegrebet som kan anvendes både i 

natur/teknik i 4.-6. klasse og naturfagene i 7.-10. klasse.  

Når vi skal beskæftige os med emner energi, så kan det være relevant at bruge ”Tegn på energioverførsel”, 

”energikæder”, ”energikilder” og ”energiformer” som de grundlæggende begreber til at definere et alment 

energibegreb. Fordelen ved denne definition er, at den tager udgangspunkt i den konkrete virkelighed som 

man oplever den ved at iagttage processer med tegn på energioverførsel. For at kunne se energioverførsel 

er det også relevant at se på, hvordan energi overføres fra en form til en anden.  

 

 

Lad os belyse disse indledende betragtninger med et eksempel. Vi ser på en elektrisk pære forbundet med 

et batteri og ledninger. Fænomenet er, at pæren lyser. Det kalder vi for et tegn på energioverførsel. Vi siger 

desuden, at batteriet er en energikilde. Batteriet overfører via ledningerne som er forbundet med pæren 

en energiform, som vi kalder for elektrisk energi. Når vi lægger hånden på pæren kan vi mærke, at den er 
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varm. Vi siger, at pæren omdanner elektrisk energi til varmeenergi som kan varme hånden. Varmeenergien 

fra pæren udsendes som synligt lys. Glødetråden i pæren omdanner varmeenergi til strålingsenergi. En 

omdannelse af en form for energi til en anden form for energi kaldes for en energikæde.  

Tegn på energioverførsel 

Hvilke fænomener kan vi anvende som tegn på energioverførsel? Her er nogle eksempler: 

Solen skinner på en sten. I dette eksempel er Solen en energikilde som afgiver energi og stenen en 

energikilde som modtager energi. Varmen fra stenen er et tegn på energioverførsel.  

En kop kaffe bliver kold. Her er kaffen et eksempel på energikilde som afgiver varme til luften. Når kaffen 

bliver koldere, er det et eksempel på energioverførsel. Men nu er det kaffen som er energikilden der afgiver 

energi.  

Hvis man smelter en isterning i hånden er hånden en energikilde som afgiver energi, og isterningen en 

energikilde som modtager energi. Det er et tegn på energioverførsel at isen smelter.  

Hvis man varmer vand i en el-kedel, så er el-kedlen en energikilde som afgiver energi og vandet en 

energikilde som modtager energi. Det er tegn på energioverførsel at vandet damper.  

Hvis man strammer en elastik, er det tegn på energioverførsel, at elastikken bliver stram og at man kan 

mærke, at man skal bruge musklerne. I dette eksempel er musklerne energikilden som afgiver energi.  

Når man starter en bil, er benzinen energikilde som afgiver energi, og det er tegn på energioverførsel at 

bilen kører. Nu ser vi på situationen hvor en bil bremses op. Her er bilen energikilde som afgiver energi, og 

det er tegn på energioverførsel, at bilen kører langsommere og ender med at holde stille. 

Hører man musik fra en højtaler, er højtaleren energikilde som afgiver energi, og det er tegn på 

energioverførsel at man kan høre lyden, eller mærke ændringer i lufttrykket fra bassen.  

Hvis en genstand brænder eller eksploderer, virker det som energikilde der afgiver energi. Tegnene på 

energioverførsel kan være flammerne, varmen eller trykbølgen.  

Hvis Solen skinner og planterne gror, så er det tegn på energioverførsel at planterne gror. Solen er den 

energikilde som afgiver energi og planten er en energikilde der modtager energi.  

Det er altså tegn på energioverførsel, når: 

 en genstand bliver varmere eller koldere 

 en genstand smelter, fordamper, fortættes eller størkner 

 en genstand hæves eller sænkes 

 en genstand sættes i fart eller bremses 

 en genstand udsender lys eller lyd 

 en elastik, fjeder e.l. spændes eller slappes 

 et stof brænder, eller eksploderer 
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Når man snakker med eleverne om energi er det sådanne eksempler man skal forsøge at inddrage i 

undervisningen. Man skal forklare dem at energikilder kan afgive og modtage energi samt at forklare hvad 

der er tegn på energioverførsel.   

Energikilder  

Det er vigtig at lægge mærke til, at energikilder altid er genstande (sten, biler, benzin, musklen etc.). Varme 

eller bilens fart kan derfor aldrig være energikilde, hvorimod varm luft eller bilen kan. En energikilde kan 

både modtage og afgive energi. Det afhænger af hvilken energioverførsel man ser på.  

En særlig egenskab ved en energikilde er, at den kan bruges op.  I eksemplet med batteriet, er det tegn på 

energioverførsel, at pæren bliver varm og lyser. Det er også et tegn på energioverførsel, at batteriet til sidst 

ikke mere kan få pæren til at lyse. Når benzinen i bilen er brugt er det et tegn på energioverførsel at bilen 

holder stille. Det kan derfor være en god ide i en given situation at se efter, om energikilden kan bruges op. 

Det er ikke altid tilfældet. Hvis man iagttager en elektrisk kogeplade som energikilde til opvarmning af vand 

i en gryde ser vi ikke noget energi som bliver brugt op. Kogepladen kan være tændt til evig tid. Når Solen fx 

varmer en sten op på Jorden, så kan man heller ikke sige at Solen bliver brugt op som energikilde. Der går 

meget lang tid inden Solen har opbrugt sit lager af energi. Cirka 4,5 milliarder år.  

Begrebet ”kraft” 

Begrebet kraft anvendes i dagligdagssporget næsten synonymt med begrebet energi. Man taler fx om 

atomkraft og vandkraft, og man siger måske at ”der er ikke mere kraft i batteriet”. I fysikken er kraft og 

energi to forskellige ting. Kraft er noget med tiltrækning og frastødning – tænk fx på tyngdekraften.  

Man bør undgå at anvende ordet kraft overfor eleverne, når det er energi man snakker om.  

Energiformer 

I naturfagene taler man kun om syv forskellige energiformer. Man kan se forskellige tegn på hvordan 

forskellige energiformer viser sig. I skemaet nedenfor er de syv almindelige energiformer skrevet op. 

Energiform Betegnelse Eksempel på energiform 

Bevægelsesenergi = Kinetisk energi Ekin 

 
Beliggenhedsenergi = Potentiel energi Epot 
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Elektrisk energi Eel 

 
Varmeenergi = Termisk energi Evarme 

 
Kemisk energi Ekem 

 
Strålingsenergi = Lysenergi Elys 

 
Kerneenergi Ekerne 

 
  

Energikæde 

Når man ser på energioverførelser kommer man let ind på begrebet energikæde. 

Lad os se på et eksempel, hvor vi har et elektrisk kredsløb med en pære og et batteri. 

Tegn på energioverførsel fra batteriet til pæren er 

lyset (strålingsenergi) som man ser fra pæren.  

Fra batteriet til pæren er der en række omdannelser 

mellem forskellige energiformer. I batteriet er energi 

lagret som kemisk energi. Det kan omdannes til 

elektrisk energi som bevæger sig gennem ledningen til 

pæren. I pæren omdannes den elektrisk energi til 
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termisk energi (varme stråling). Det ser vi ved at varmestrålingen udsender strålingsenergi som lys.  

Energikæden er: Kemisk energi  Elektrisk energi  Termisk energi  Strålings energi 

Begrebet energikæde bruges til at forstå, hvordan energioverførelser foregår mellem forskellige 

energikilder og forskellige energiformer.  

Nedenfor er et eksempel på energikæder i et undervisningsemne fra ”Naturens Univers 9 kl.” 
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Energibegrebet og elevernes udvikling 

Tegn på energioverførsel, energikilde, energiformer og energikæder er valgt som grundlæggende begreber 

ud fra overvejelser om elevernes udviklingstrin.  

For elever i 4.-6. klasser er det uhensigtsmæssigt bare at bruge det abstrakte begreb energi. Deres måde at 

tænke på er bundet til konkrete genstande og hændelser, og det er netop noget sådant, ord som 

energioverførsel, energikilde og energiformer kan bruges til. Energikæder kan indføres, hvis man som lærer 

vurderer, at eleverne kan håndtere det. 

Det er vigtig at lægge vægt på, at man bruger energiordene energioverførsel, energikilde og energiformer 

på konkrete eksempler. En forklaring på et elektrisk kredsløb kunne fx lyde: ”Batteriet er en energikilde, der 

laver elektrisk energi som kan få pæren til at lyse. Tegnet på at der er overført elektrisk energi er, at pæren 

lyser.” Det er ikke meningen at eleverne skal blive bedt om at definere, hvad energi er. Det hører et senere 

alderstrin til.  

Eleverne i 4.-6. klasse kan bruge energiordene, men der ligger en pædagogisk udfordring i at knytte 

tegnene på energioverførsel sammen med de relevante energikilder og energiformer.  

Det vil som regel være bedst, hvis man begynder med at bede eleverne om at se efter tegn på 

energioverførsel. Derefter udpeger de den relevante energikilde som afgiver energi og modtager energien.  

Der er en række situationer, hvor eleverne kan have svært ved at finde den rigtige energikilde. Det drejer 

sig om de tilfælde, hvor der er knyttet en udløsningsproces til. Et eksempel på en udløsningsproces er når 

der er en elektrisk kontakt i et elektrisk kredsløb. Når man trykker på den elektriske kontakt kan det udløse 

en energioverførsel fra batteriet til pæren.  

Når man tænder en lommelampe, vil eleverne formegentlig sige, at det er tegn på energioverførsel, at 

lampen lyser. Pæren vil sikkert blive udpeget som den energikilde der modtager den elektriske energi fra 

batteriet. Som energikilde kan de måske finde på at nævne læreren. Det var jo ham der trykkede på lampen 

og fik pæren til at lyse. På samme måde kan elever foreslå tændingsnøglen som energikilde for en bil, når 

den får motoren til at starte og bilen til at køre.  

I sådanne tilfælde er det vigtig at forklare at trykket på knappen på lommelampen og nøglen i tændingen 

ikke er energikilden men en udløsningsproces. I lommelampen er det batteriet som er energikilden og i 

bilen er det benzinen. Det er dem som bruges op. Har man først trykket på knappen fortsætter pæren med 

at lyse indtil batteriet har brugt al den lagrede energi.  

Begrebet energikæde har vist sig at være vanskeligere for eleverne end begreberne tegn på 

energioverførsel, energikilde og energiformer. Derfor skal man ikke arbejde systematisk med begrebet i 

undervisningen. På den anden side kan det ikke undgås, at eleverne i undervisningen møder tilfælde, hvor 

en energikilde både kan afgive og modtage energi. Her kan det være naturligt at indføre begrebet 

energikæde.    
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Lav en solkoger 

 

Forøvelse:  

 Hver gruppe laver en hypotese – hvor er det varmeste sted, og hvor er det koldeste? 

 Herefter får hver gruppe to termometre – viser de det samme i udgangspunktet? 

 Herefter efterprøves hypoteserne. 

 

Så kommer opgaven: 

 

Smelt en chokoladefrø så hurtigt som muligt. 

Byg en solovn, en solkoger – whatever. Sæt frøen ind, og tag tid… hvornår smelter frøen ? og hvor smeltet 

er en smeltet frø? – skal karamellen helt ud? 
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