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Energi kan optræde under forskellige former. Ved 
al udnyttelse af energi sker der en omsætning fra én 
energiform til en eller flere andre energiformer. 

Mekanisk energi
Mekanisk energi dækker over to forskellige former 
for energi: kinetisk energi og potentiel energi.

Alt, der er i bevægelse, indeholder kinetisk energi. 
Det gælder fx en bil, der kører, og molekyler i 
bevægelse. Molekylers kinetiske energi stiger med 
temperaturen.

En spændt eller sammenpresset fjeder indeholder 
potentiel energi. Det samme gør en genstand, der 
er løftet op, fx fra gulvet. 

Elektrisk energi
Hovedparten af den elektriske energi, vi udnytter, 
kommer fra elværkerne, og en lille del kommer fra 
batterier og solceller.

En spændingsforskel kan give anledning til en 
elektrisk strøm, som kan anvendes til at drive elek-
triske apparater. Elektrisk energi er let at transpor-
tere, men vanskelig at lagre. 

Kemisk energi
Kemisk energi optræder mange forskellige steder. 
Den er fx lagret i fossile brændstoffer, i maden og 
i batterier. Kemisk energi er let at lagre og ofte let 
at transportere. 

Varmeenergi
Varme består af molekylernes bevægelsesenergi 
og indbyrdes potentielle energi. Ved smeltning og 
fordampning er det kun molekylernes potentielle 
energi, der ændres. 

Strålingsenergi
Strålingsenergi betyder her den energi, der er  
knyttet til elektromagnetisk stråling som mikro-
bølger, lys, ultraviolet lys, røntgenstråling og  
gammastråling. Strålingsenergi omsættes let til 
varme. Den energi, vi får fra Solen, er strålings-
energi. Alle genstande taber energi ved udstråling. 

Kerneenergi
Kerneenergi kan omsættes ved fission og fusion. 
Ved en fission bliver en atomkerne spaltet i to 
mindre atomkerner under frigørelse af energi.  
En fusion er lige den omvendte proces; to mindre 
atomkerner smelter sammen til en større atom-
kerne under frigørelse af energi. 

Hvilken form for  
energi finder vi her?

Der frigøres store mængder  
elektrisk energi ved et lynnedslag. 

Benzin indeholder kemisk energi. 

Flydende jern inde-
holder varmenergi. 

Jorden modtager store mængder 
strålingsenergi fra Solen. 

Uranet i brændselsstavene  
på et kernekraftværk indeholder 
kerneenergi. 
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