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Lærerark til elevark 6A/6B/6C - side 1/2

Isolering
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Varm kakao

Aktivitetsvejledning til 6A 
1. Eleverne skal bruge 4 plastkopper.
2. Eleverne isolerer de 3 af kopperne hhv. uld, skum-

klude og bomuldsstof. Den fjerde kop skal ikke
isoleres.

3. Eleverne formulerer en hypotese om, hvilken iso-
lering, de tror leder varmen dårligst og dermed har
den bedste varmeledningsevne.

Aktivitetsvejledning til 6B 
1. Eleverne skal bruge 3 plastkopper.
2. Eleverne isolerer de 2 af kopperne med hhv. alufo-

lie og plast. Det er vigtigt, at der ikke er luft imellem
isoleringsmaterialet og koppen. Den tredje kop
skal ikke isoleres.

3. Eleverne formulerer en hypotese om, hvilken isole-
ring, de tror leder reflekterer varmestrålingen bedst
og dermed holder bedst på varmen.

Fælles for 6A og 6B 
1. Herefter sætter eleverne et termometer i hver kop.
2. Eleverne udarbejder en hypotese og skriver den på

arket.
3. Eleverne får brug for hjælp til at hælde varmt vand

fra en termokande i kopperne.
4. Eleverne måler starttemperaturen og noterer i ske-

maet på elevarket.
5. Eleverne tager tid, kopperne skal stå i 20 minutter.
6. Eleverne tager billeder af kopperne. Billederne

skal eleverne bruge senere i forbindelse med deres
præsentation.

7. Eleverne tester også materialernes varmelednings-
evne ved at mærke på kopperne. OBS: Eleverne
skal være forsigtige, så de ikke brænder sig.

8. Eleverne noterer erfaringerne i skemaet.
9. Ved undersøgelsens afslutning måler eleverne

sluttemperaturen og noterer i skemaet.
10. Eleverne konstaterer om deres hypotese blev be-

kræftet eller afkræftet.

Undersøge

Aktivitetsvejledning til 6C
1. Eleverne formulerer et naturfagligt spørgsmål, som

de gerne vil undersøge. De kan fx tage udgangs-
punkt i klassens opsamling på “Test 1 - isolering”.

2. Eleverne formulerer en hypotese og noterer, hvor-
dan de vil undersøge deres naturfaglige spørgsmål.

3. Når læreren har drøftet undersøgelsesdesignet
med eleverne gennemfører eleverne undersøgel-
sen og noterer deres resultater og konklusion.

I klassen videndeles om konklusionerne på de enkelte 
gruppers undersøgelser. Noter fx i et fælles skema på 
tavlen.  

Eleverne anvender deres opnåede erfaringer og resul-
tater til at forbedre isoleringen af deres kop. 
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Lærerark til elevark 6A/6B/6C - side 2/2

Isolering
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Varm kakao

Forklaring 
Varmeledning er et udtryk for, hvor hurtigt eller hvor 
langsomt et materiale tillader varme at flytte sig. 
Varmer man den ene ende af en metalstang op, vil 
den anden ende efter noget tid blive varm. Varmeled-
ningsevnen siger altså noget om, hvor hurtigt varmeud-
vekslingen sker. Gode varmeledere afgiver og opta-
ger hurtigt varme fra deres omgivelser, mens dårlige 
varmeledere udveksler varme med deres omgivelser 
langsomt. Et godt isoleringsmateriale har en dårlig 
varmeledningsevne. Det sikrer, at varmen holder sig på 
den ene side af materialet og at varmen flytter sig fra 
den ene side af materialet til den anden. Dårlige varme-
ledere er gode isolatorer.

Luft er en dårlig varmeleder - og altså en god isolator. 
Luft er derfor en god komponent i isoleringsmaterialer 
som fx Rockwool og flamingo. Papir og pap er ligeledes 
dårlige varmeledere. Metaller er derimod gode varme-
ledere og dermed dårlige isolatorer.

En anden måde at isolere på er at udnytte et materi-
ales refleksion af varmestråling. Fx pakker man ofte 
mad, der skal holde sig varm, ind i alufolie. Refleksion 
af varmestråling udnytter man også termokander, der 
er blanke inden i. Materialer, der reflekterer en stor del 
af varmestrålingen, isolerer godt, mens materialer, der 
absorberer det meste varmestråling, isolerer dårligt.

Undersøge

I undersøgelsesfasen kan eleverne enten vælge en 
guidet version (6A og 6B) eller en åben version (6C). 

Vælger de en af de guidede versioner, er der enten mu-
lighed for at undersøge materialers varmeledningsevne 
(6.A) eller deres evne til at undersøge refleksion og 
absorbtion af varmestråling. Vælger eleverne den åbne 
version, formulerer de selv et naturfagligt spørgsmål, 
som de undersøger ved hjælp af naturfaglig arbejdsme-
tode.

Eksempler på naturfaglige spørgsmål i Elevark 6C:
• isolerer uld bedre end bomuld?
• isolerer to lag uld bedre end ét lag uld?
• reflekterer glat og krøllet alufolie varmestråling lige

godt?
• hvad reflekterer bedst, plast eller alufolie?

Almindeligvis er det en god idé, hvis læreren lige god-
kender elevernes undersøgelsesdesign i Elevark 6C, 
inden de går i gang med at udføre undersøgelsen.

Eleverne deler deres erfaringer i klassen med henblik 
på at forbedre deres prototype-isolering.

Eleverne skal passe på, at de ikke brænder sig, og der 
kan være risiko for at kopper med varm væske kan 
vælte.. Lange termometre kan med fordel støttes af fx 
bøger. Hvis det er muligt, kan plastkopperne erstattes 
med bægerglas eller almindelige porcelænskopper.
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Elevark 6A

Isolering - guidet 
version
Undersøgelse af materialers varmeledningsevne
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Varm kakao

Aktivitetsvejledning 
1. Find 4 plastkopper.
2. Isoler 3 af kopperne med hvert sit materiale.

Den ene skal isoleres med uld, den anden
med skumklude, den tredje med bomuldsstof.
Den fjerde kop skal ikke isoleres.

3. Sæt et termometer i hver kop. Hvis I ikke har
nok termometre, kan I aftale i klassen, hvilket
hold der måler temperaturen i fx koppen med
uld-isolering.

4. Udarbejd en hypotese. Hvilken isolering, tror
I, leder varmen dårligst og dermed er den
bedste til at holde kakaoen varm? Skriv jeres
hypotese her på elevarket.

5. Få jeres lærer til at hælde varmt vand i
kopperne fra en termokande.

6. Mål starttemperaturen, og noter den i
skemaet. Tag tid, koppen skal nu stå i 20
minutter.

7. Tag billeder af kopperne, og gem dem.
8. Mærk forsigtigt på kopperne, om I kan mærke

en temperaturforskel. Hvilken af kopperne er
varmest? Noter det i skemaet.

9. Mål sluttemperaturen efter 20 minutter og
noter den i skemaet.

10. Blev jeres hypotese bekræftet eller afkræftet?

I har nu fået ny viden om isolering. Hvordan kan I 
forbedre isoleringen af jeres kop? Hypotese

Vi tror...

Undersøge
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Kop 1 Kop 2 Kop 3 Kop 4

Starttemperatur

Sluttemperatur

Føles varm

Føles kold
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Elevark 6B

Isolering - guidet 
version
Undersøgelse af materialers refleksion af varmestråling
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Varm kakao

Aktivitetsvejledning 
1. Find 3 plastkopper.
2. Isoler 2 af kopperne med hvert sit materiale.

Den ene skal isoleres med alufolie og den
anden med plast. Der skal ikke være luft
mellem koppen og isoleringsmaterialet. Den
tredje kop skal ikke isoleres.

3. Sæt et termometer i hver kop. Hvis I ikke har
nok termometre, kan I aftale, hvilket hold der
måler temperaturen i fx koppen med alufolie.

4. Udarbejd en hypotese. Hvilken isolering,
tror I, reflekterer varmestrålingen bedst og
dermed er den bedste til at holde kakaoen
varm? Skriv jeres hypotese her på elevarket.

5. Få jeres lærer til at hælde varmt vand i
kopperne fra en termokande.

6. Mål starttemperaturen, og noter den i
skemaet. Tag tid, koppen skal nu stå i 20
minutter.

7. Tag billeder af kopperne, og gem dem.
8. Mærk forsigtigt på kopperne, om I kan mærke

en temperaturforskel. Hvilken af kopperne er
varmest? Noter det i skemaet.

9. Mål sluttemperaturen efter 20 minutter og
noter den i skemaet.

10. Blev jeres hypotese bekræftet eller afkræftet?

I har nu fået ny viden om isolering. Hvordan kan I 
forbedre isoleringen af jeres kop? Hypotese

Vi tror...

Undersøge
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Kop 1 Kop 2 Kop 3

Starttemperatur

Sluttemperatur

Føles varm

Føles kold
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Elevark 6C

Isolering - åben 
version 
Undersøgelse af materialers varmeledningsevne eller refleksion
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet Varm kakao

Kop 1 Kop 2 Kop 3 Kop 4 Kop 5 Kop 6

Undersøg varmeledning
Naturfagligt spørgsmål: 

Hypotese: 
Vi tror, at..

Sådan vil vi undersøge det:

Resultater:

Konklusion:  
Vores resultater viser, at..

Blev jeres hypotese bekræftet eller 
afkræftet? Begrund jeres svar. 

Undersøge
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I har nu fået ny viden om varmeledningsevne og 
refleksion. Hvordan kan I forbedre isoleringen af 
jeres kop?


