Elektricitet
Niveau:
7. klasse
Varighed:
5 lektioner

Præsentation:
I forløbet ”Elektricitet” arbejdes med grundlæggende begreber indenfor elektricitet herunder strømkilder,
elektriske kredsløb, elektrisk ledningsevne og elforbrug.
Forløbet består af 6 fagtekster, 40 opgaver, Videnstjek og 16 aktiviteter.
De mange opgaver og aktiviteter lægger op til, at eleverne skal være meget aktive i forløbet. Langt de fleste
opgaver er selvvaliderende, så her er gode muligheder for, at eleverne kan arbejde selvstændigt i skolen og
hjemme.
Baggrundsviden og progression:
Det er en fordel, hvis eleverne har arbejdet med ”Atomer og molekyler” inden forløbet om elektricitet, så
de har kendskab til atomer. Hvis eleverne ikke har den forhåndsviden, er det nødvendigt at uddybe
elevteksten på det felt.
Bortset fra kendskabet til atomer, kræver forløbet ikke kendskab til andre specifikke faglige begreber, så
det kan placeres tidligt i 7. klasse.
Forløbet ”Elektricitet” skal betragtes som basisviden for arbejdet med strøm i folkeskolen. Når eleverne
senere skal arbejde med samfundets elektriske energiforsyning i 9. klasse, er det vigtigt, at de kender
grundbegreberne fra forløbet.
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Overblik over forløbet:

Fagtekst 1: Strøm

Læringsmål


Eleverne får kendskab til
atomets opbygning samt
elektronernes bevægelse.



Eleverne får viden om, at

Faglige begreber




bevægelse, og kender til

Tegn på læring

1: Atomet

1. Grublerier – strøm

1. Eleven identificerer
bestanddelene i et atom.

2: Et kredsløb

2. Strømmen i pærer

Elektroner
Metallers frie

og apparater
3: Begreber
3. Strømmen i pærer



Strøm



Strømmens retning



Måling af

strømmens retning.

strømstyrke
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Aktiviteter

Atomets opbygning

elektroner

strøm er elektroner i

Opgaver

og apparater ved
230 volt

2. Eleven gennemfører aktiviteter
med at måle strømmen.
3. Eleven argumenterer for
strømmens retning ud fra sin
viden om atomets opbygning og
de frie elektroner.

Fagtekst 2: Strømkilder

Læringsmål


Eleverne får kendskab til
et batteris opbygning, og
kan skelne mellem jævnog vekselstrøm.



Faglige begreber


Opgaver

Tegn på læring

4. Strømkilders

1. Eleven identificerer dele på et
batteri, og kender jævn- og
vekselspænding.

Batteri
4: Spjættende frøer



Aktiviteter

Generator

spænding
5: Et batteri



Jævnstrøm

2. Eleven identificerer delene i et
elværk.

5: Et frugtbatteri
6: Et elværk

Eleverne får viden om et



Vekselstrøm

elværks opbygning, og får
kendskab til, hvordan en
generator virker, samt
spænding og måling af
spænding.
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6: En generator
7a, b: Begreber om jævn -



Spænding



Måling af spænding



Elværk

og vekselstrøm



3. Eleven opstiller hypoteser
forud for aktiviteterne, og
begrunder om der dannes jævneller vekselstrøm.

Fagtekst 3: Elektriske kredsløb

Læringsmål


Eleverne får kendskab til
diagramtegn og kan læse
diagrammer over simple



Faglige begreber


Opgaver

Diagramtegn

forlængerledningen



Diagrammer

kredsløb

Eleverne får kendskab til



Serieforbindelse

10, a, b, c, d, e, f: Parallel-



Parallelforbindelse

serie- og
lærer at måle strøm og
spænding.



Måling af
strømstyrke og
spænding
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7. Grublerier –

1. Eleven identificerer
diagramtegn.

9a, b: Diagrammer over

elektriske kredsløb.

parallelforbindelser, og

Tegn på læring

Elektrisk kredsløb
8a, b: Diagramtegn



Aktiviteter

8. Serie- og

2. Eleven behersker brugen af
diagramtegn og opstiller simple
kredsløb.

parallelforbindelser
og serieforbindelser

9. Serieforbundne
pærer

11: Strømstyrke og
spænding

3. Eleven beskriver sikkert
forskellen på serie- og
parallelforbindelser.

Fagtekst 4: Strømmens vej

Læringsmål


Eleverne lærer at skelne
mellem elektriske ledere
og isolatorer, og får viden

Faglige begreber



Tegn på læring

10. Ledere og

1. Eleven løser opgaver om ledere
og isolatorer korrekt.

Resistans

isolatorer

Ohms lov

metaltråds længde

Kortslutning

14: Resistans og en

11. Resistansen i
forskellige materialer

metaltråds diameter

12. Byg en lysdæmper

15: Måleenheder

13. Spænding, strøm

Ohms lov, og viden om
kortslutning.

og resistans
16a, b, c, d, e: Ohms lov
14. Ohms lov
17a, b, c: Kortslutning
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2. Eleven behersker brugen af
Ohms lov i praksis.

13: Resistans og en



Eleverne får kendskab til

Aktiviteter

Ledere og isolatorer
12: Leder eller isolator

om resistans og måling af 
resistans.


Opgaver



3. Eleven argumenterer for,
hvorvidt forskellige kredsløb
medfører en kortslutning.

Fagtekst 5: Elektrisk energi

Læringsmål


Eleverne bliver bevidste
om, at elektrisk energi
kan ændre form.



Eleverne får kendskab til
effekt og beregning af
elforbrug.

Faglige begreber


Opgaver

Tegn på læring

15. El-udgifter 1

1. Eleven gennemfører opgaver
med måleenheder for elektricitet.

Energi ændrer form
18: Effekt, spænding og



Aktiviteter

Elektrisk energi

strømstyrke

2. Eleven beskriver elektricitet
ved brug af korrekte faglige
begreber.

16. El-udgifter 2


Effekt

19: Måleenheder



Elforbrug

20a, b, c: Elforbrug



3. Eleven behersker beregninger
med elforbrug.
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Fagtekst 6: El-sikkerhed

Læringsmål


Eleverne får kendskab til
boligens gruppetavle og
el-grupper, samt viden

Faglige begreber



1. Eleven identificerer
elementerne på en gruppetavle.

Gruppetavle
El-grupper

2. Eleven forklarer en
gruppetavles funktion.

Sikring
23: Boligens elforsyning
HPFI-relæ



3. Eleven undersøger elsikkerhed i fx klassen eller

Eleverne får viden om elbrande, samt risikoen ved 
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Tegn på læring

22: Køreledninger



højspænding

Aktiviteter

21: Mikrobølgeovn

om HPFI-relæer, sikringer 
og deres funktion.


Opgaver



Højspænding
El-brande

hjemmet.
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