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INDHOLD
”Styr På Energien”: et undervisningsmateriale om 
skolens energiforbrug og energirigtig adfærd udviklet 
til brug i udskolingen i Hvidovre Kommune.
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INTRODUKTION TIL
LÆREREN

Hvidovre Kommune indgik i 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 
at blive Klimakommune. Som Klimakommune har Hvidovre Kommune forpligtet sig til 
at mindske CO2 udledningen med 2 % årligt indtil 2025. Du kan læse mere om Klima-
kommuner på http://www.klimakommuner.dk/. 

Projektet Grøn Energistyring er godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017, og er et 
energistyringsredskab, der fastsætter målene for det optimale energiforbrug af kom-
munens institutioner, herunder også skolerne. Grøn Energistyring handler både om 
tekniske løsninger og brugernes adfærd.    

I Hvidovre Kommune har vi fokus på Dit og Mit Klima. Kommunen arbejder derfor 
løbende på at energirenovere og energieffektivisere de kommunale bygninger for at 
mindske energiforbruget. Da skolerne står for ca. 1/5 af kommunens samlede energi-
forbrug, er de et oplagt sted at sætte ind med energireducerende tiltag.

Hvordan vi bruger vores bygninger har dog også stor indfl ydelse på energiforbruget. 
Det er derfor vigtigt, at vi også tænker over vores adfærd. Dette sætter projektet Grøn 
Energistyring fokus på. Som en del af Grøn Energistyring er der i foråret 2018 blevet 
foretaget adfærds- og driftsmærkning af samtlige skoler i Hvidovre Kommunen, for at 
have et udgangspunkt for skolernes nuværende energiforbrug. 

Dette undervisningsmateriale er udviklet med henblik på at understøtte energirigtig 
adfærd blandt elever og lærere på din skole – for vi er sammen om at passe på Dit og 
Mit Klima. 

BAGGRUND
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OM UNDERVISNINGSMATERIALET 

Hvidovre Kommune har installeret fjernafl æste energi- 
målere. Den enkelte skole kan afl æse sine forbrugstal i 
KeepFocus, og på den måde arbejde direkte med sko-
lens eget energiforbrug. Dette giver mulighed for at: 

•   Bruge opgaverne til undervisning i ”matematik i an-
vendelse”

•   Bruge opgaverne i den almindelige undervisning om 
el-, varme- og vandbesparelser

•   Gennemføre en energispare-event på skolen med 
udgangspunkt i aktuelle forbrugsdata

Materialet er tilpasset de data der fi ndes for Hvidovres 
Kommunes skoler. Det er oprindeligt udviklet for Hille-
rød Kommune af EnergiTjenesten Øst, som udvikler og 
afholder undervisningsforløb baseret på erfaringer og 
viden fra energirådgivning.

OPFYLDELSE AF FAGFORMÅL 
FOR MATEMATIK

Undervisningsmaterialet sætter eleverne i stand til at 
opfylde følgende færdigheds- og vidensmål (efter 9. 
klasse) for matematik:

Matematiske kompetencer
•   Eleven kan planlægge og gennemføre problemløs-

ningsprocesser
•   Eleven har viden om elementer i problemløsningspro-

cesser
•   Eleven kan anvende udtryk med variable, herunder 

med digitale værktøjer
•   Eleven har viden om notationsformer, opstilling og 

omskrivning af udtryk med variable, herunder med 
digitale værktøjer

•   Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt om 
matematik på forskellige niveauer af faglig præcision

•   Eleven har viden om afsender- og modtagerforhold i 
faglig kommunikation

Tal og algebra
•   Eleven kan anvende decimaltal, brøk og procent
•   Eleven har viden om sammenhængen mellem deci-

maltal, brøk og procent
•   Eleven kan opstille og løse ligninger og enkle ulighe-

der

RELEVANTE FAG 

•   Matematik (primært)

Materialet kan med fordel bruges i tværfaglige forløb 
med følgende fag 

•   Fysik/kemi
•   Geografi 
•   Samfundsfag

•   Eleven har viden om ligningsløsning med og uden 
digitale værktøjer

•   Eleven kan udføre omskrivninger og beregninger med 
variable

•   Eleven har viden om metoder til omskrivninger og 
beregninger med variable, herunder med digitale 
værktøjer

Geometri og måling
•   Eleven kan forklare sammenhænge mellem sidelæng-

der og vinkler i retvinklede trekanter
•   Eleven har viden om den pythagoræiske læresætning 

og trigonometri knyttet til retvinklede trekanter 
•   Eleven kan omskrive mellem måleenheder
•   Eleven har viden om sammenhænge i enhedssyste-

met

Statistik og sandsynlighed
•   Eleven kan undersøge sammenhænge i omverdenen 

med datasæt
•   Eleven har viden om metoder til undersøgelse af sam-

menhænge mellem datasæt, herunder med digitale 
værktøjer
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BRUG AF MATERIALET 

Opgaverne er udviklet med henblik på, at eleverne 
arbejder med materialet i mindre grupper eller i udvalgte 
opgaver alene. Materialet er opbygget, således at valg 
af opgaver kan differentieres efter elevernes forskellige 
faglige niveauer.

Materialet kan både bruges som et samlet forløb eller 
som enkelte opgaver. Dertil kan materialet med fordel 
anvendes som et fælles fagligt forløb.

Opgaverne er inddelt i seks overordnede temaer

Beregning af kWh

Styr på skolens elforbrug

Styr på skolens varmeforbrug

CO2-udledning og klimaændringer

Familiens energiforbrug

Styr på skolens vandforbrug

Beregning af kWh er nogle enkelte opgaver, der intro-
ducerer kWh og omregning af varmeforbrug til kWh. Det 
skal bruges i forbindelse med nogle af opgaverne i Styr 
på skolens varmeforbrug.

I Styr på skolens elforbrug, Styr på skolens varmefor-
brug og Styr på skolens vandforbrug arbejdes der med 
forbrugsdata fra KeepFocus. Bilagshæftet om Keep-

Focus og oversigt over målere skal bruges til disse 
opgaver. Det er en god ide, at vise eleverne, hvordan 
KeepFocus virker, inden de begynder på opgaverne. 

Styr på skolens elforbrug, Styr på skolens varmeforbrug 
og Styr på skolens vandforbrug afsluttes med en opga-
ve, hvor der skal arbejdes med kampagner og besparel-
ser på skolen. Dette kan enten gøres under det enkelte 
tema eller samlet efter, at eleverne har arbejdet med de 
forskellige temaer. 

Der kan arbejdes med sparekampagner i en længere 
periode og eventuelt tværfagligt. Flere ideer til projekt- 
arbejde om energi og vand kan fi ndes i ”Grønt Flag - 
Grøn Skoles” inspirationshæfte.

Det kan f.eks. kombineres med arbejde med CO2, driv-
huseffekt og klimaforandringer i fysik/kemi eller geografi . 
Derved kan der også arbejdes med grunde til at ned-
sætte CO2-udledningen og det fossile energiforbrug.
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LÆRERVEJLEDNING OG TIP TIL ENKELTE OPGAVER

Styr på skolens elforbrug

Opgave 2a: Sammenligning med elforbrug i 
hjemmet – udvidet
•   Bed eleverne om at medbringe deres årlige elforbrug 

hjemmefra. Det kan fi ndes på seneste årsregning 
(ikke a conto regning). Man kan også logge på elsel-
skabets hjemmeside og fi nde det. Log-in data fi ndes 
på alle elregninger.

•   Den enkelte elev beregner sin families elforbrug pr. 
person. Derefter laves oplistning af elforbrug i fælles-
skab.

Opgave 5: Belysning
•   Hvis det ikke er til at komme til at se belysningskilder 

i klasseværelset, så spørg eventuelt den tekniske 
serviceleder på forhånd.

•   Medbring et eksempel på en LED-pære eller an-
den lyskilde til undervisningen. Så kan eleverne se, 
hvordan det er angivet på den, hvor mange watt den 
bruger.

•   Du kan også medbringe eksempler på forskellige 
lyskilder, som supplement til opgave A.

Opgave 6: Projektoren
•   I kan låne et spar-o-meter (elmåler) hos den tekniske 

serviceleder.
•   Hvis I har andet udstyr end en projektor, kan eleverne 

også måle deres effekt og beregne elforbrug på sam-
me måde, som for projektoren. Dette kan være forbe-
redende til at lave en kampagne om elbesparelser.

Opgave 11: Beregning af elproduktion fra et nyt 
solcelleanlæg
•   Giv eventuelt eleverne følgende hjælp til pkt. A:

Opstil først formlerne for de to manglende sider i den 
retvinklede trekant.

Styr på skolens varmeforbrug

Opgave 5a, 5b og 6: Brug af IC-meter
•   I kan låne et IC-meter hos den tekniske serviceleder 

og sætte det op i klasselokalet. Det opsamler løben-
de data om temperatur, fugtighed, CO2-indhold i 
luften og lydniveau (støj). Det er en god ide, at sætte 
IC-metret op mindst en uge før I skal arbejde med 
opgaverne. 

 

Placering af IC-meter boks

•   Boksen skal placeres lodret. 
•   Den placeres ideelt ca. 1,2 meter over gulvet på en 

indervæg, som aldrig får direkte sol. Afstand til radia-
tor, døre, vinduer og siddepladser skal være min. 1,5 
meter og min. 0,5 meter fra hjørner.

•   I kan læse mere om opsætning af IC-meter og om 
målinger i de fi ler, som ligger sammen med under-
visningsmaterialet på Klimaportalen: https://klima.
hvidovre.dk/Skole/Undervisningsmateriale. I kan 
også få den teknisk serviceleder til at hjælpe jer med 
opsætningen.

•   Opgave 5a kan bruges i varmesæsonen og opgave 
5b kan bruges i sommersæsonen, hvor der kan opstå 
overophedning.

CO2-udledning og klimaændringer

•   Der kan arbejdes med kulstofkredsløbet i forbindelse 
med disse opgaver. For eksempel kan materiale fra 
Experimentarium bruges.
https://www.experimentarium.dk/klima/kulstof-
kredsloebet.

•   Der kan også findes flere aktiviteter og introduktioner 
fra Klimakaravanen
http://vekbh.dk/klimakaravanen/ 

→
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Familiens energiforbrug

•   Som forberedelse til denne opgave skal eleverne 
finde deres families årlige elforbrug og varmeforbrug 
hjemmefra. Derudover skal de finde arealet for famili-
ens bolig.

•   Elforbruget kan findes på seneste årsregning (ikke a 
conto regning). Man kan også logge på elselskabets 
hjemmeside og finde det. Log-in data findes på alle 
elregninger.

•   Varmeforbruget kan findes på årsregning fra fjern- 
varmeværket, naturgasselskabet eller som opsumme-
ring af olieregninger.

Styr på skolens vandforbrug

•   I kan vælge at introducere opgaverne ved at afspille 
introfilmen om vandforbrug på www.vandetsvej.dk

•   Vandets vej kan også bruges i forbindelse med, at 
der skal laves vandsparekampagne til at give nogle 
begrundelser for vandbesparelser.

•   Opgave 6-8 bør gennemføres i grupper med 3-4 ele-
ver, som skal rundt på skolen og måle vandforbrug 
og finde løbende toiletter.

•   Grupperne skal bruge: Stopur, litermål,og spand.

→
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