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Hvad isolerer 
bedst?
Aktiviteten er en del af undervisningsforløbet The Iceman - manden er kan overleve i is 

Naturvidenskabsfestival 2018 – Aktivitet

Klassetrin 
Mellemtrin

Varighed
2-3 lektioner

Materialer
• Fryser 
• Stopur
• Vand opvarmet til omkring 37 grader
• Tragt
• Tre ens beholdere, eksempelvis tre vand-

flasker
• Termometer
• Elastikker
• Snor 
• Tape
• Forskellige materialer, man kan bruge til 

at isolere med. Vælg selv: Vat, skumklude, 
stof, plastposer, stanniol, papir, dun, fjer, 
pels, spæk eller et stykke svineslag, lufttæt 
beholder, blade, fleece, bomuld, jord, nylon-
strømpe, skisok, tennissok, almindelig sok  
… kom gerne selv på flere 
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Aktivitetsvejledning
For at holde varmen i arktis skal kroppen isol-
eres. Men hvad er bedst til at at holde kroppen 
varm i ekstrem kulde? Dette skal eleverne fork-
lare ved at simulere et polarmiljø, så de kan 
undersøge effektiviteten af forskellige typer 
isolationsmaterialer.

Lad eleverne samarbejde i grupper om, hvilke 
typer isoleringsmateriale de vil bruge i grup-
pen. Hver gruppe skal i dette forsøg lave to 
typer af isolering samt en kontrol uden isoler-
ing. Brug hypotesearket undervejs til at notere, 
hvilke typer isolationsmaterialer hver enkelt 
gruppe vælger. 

Forklaring
I stillestående omgivelser holdes kroppen bedst varm 
ved at være omgivet at et lag stillestående luft. Kro-
ppen udstråler varme, og den varme opvarmer luften 
omkring kroppen, som igen holder kroppen varm. På 
samme måde virker en termokande eller en tørdragt. 
Dette er også grunden til, at man holder kroppen bedre 
varm ved at tage flere lag tøj på i stedet for ét tykt lag. 
Med ‘lag på lag’-metoden opvarmes luft mellem lagene, 
som er med til at holde på varmen. 

Fremgangsmåde
• Gruppernes valgte isolationsmaterialer skal 

fastgøres om vandbeholderne med snor, lim 
eller tape. Sørg for, at toppen af flaskerne er 
fri, så de kan fyldes med vand.

• Besvar spørgsmålene i hypotesearket.
• Kontrollen og de to prøver fyldes nu med det 

opvarmede vand.
• Temperaturen på alle flasker noteres i hy-

potesearket, og flaskerne lægges i fryseren.
• Temperaturen i flaskerne måles efter hen-

holdsvis 15 minutter og 30 minutter.
• Hvad observerer I? Brug hypotesearket.

Opsamling
Lad grupperne skrive start- og sluttempera-
turen på deres tre prøver op på tavlen. 
Udvælg et par af resultaterne, og lad ganske 
kort gruppen forklare deres resultat for de 
andre elever. (Hvad var deres resultater, hvad 
isolerede de flaskerne med, og hvorfor tror de, 
resultaterne blev, som de blev?)

Prøv også at...
… bede eleverne om lave en graf, der afbilder 
faldet i temperatur i deres prøver. Tag gerne 
flere datapunkter for en mere nøjagtig kurve.

Har skolen en datalogger, kan denne bruges til 
at se det nøjagtige temperaturfald over tid. 

Kilder
http://tiny.cc/experimentarium


