Magnetisme
Niveau:
7. klasse
Varighed:
5 lektioner

Præsentation:
Forløbet ”Magnetisme” indeholder helt grundlæggende begreber indenfor magnetisme og
elektromagnetisme.
Forløbet består af 5 fagtekster, 19 opgaver, Videnstjek og 12 aktiviteter.
De fleste opgaver er selvvaliderende.
Baggrundsviden og progression:
Baggrundsviden
Det er en fordel, hvis eleverne har arbejdet med ”Atomer og molekyler” og ”Elektricitet” inden forløbet, da
de skal have kendskab til:
- Grundstoffernes Periodesystem
- Anvendelse af strømforsyningen
- Strømretningen
- Vekselstrøm og jævnstrøm
Grundstoffernes Periodesystem fra ”Atomer og molekyler” indgår i arbejdet med forskellige stoffers
magnetiske egenskaber. I arbejdet med magnetisering og afmagnetisering indgår kendskab til jævnstrøm
og vekselstrøm, og i forbindelse med elektromagnetisme indgår endvidere brugen af strømforsyningen
samt kendskab til strømmens retning.
Progression i arbejdet med magnetisme
I 7. klasse anvendes en simpel model med småmagneter til at forklare, hvad der sker ved magnetisering og
afmagnetisering. I 9. klasse, hvor eleverne har kendskab til atomets opbygning, udbygges modellen til
domænemodellen.
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Overblik over forløbet:

Fagtekst 1: Magneter

Læringsmål


Eleverne kan forklare

Faglige begreber


forskelle på naturlige og



Eleverne får kendskab til
stoffer med magnetiske
egenskaber, og til måling

egenskaber


Aktiviteter

1: Hvad bruger man

1. Magneters

magneter til?

egenskaber

2: Alnico-magneter

2. Stoffers magnetiske

Stoffer med
magnetiske

kunstige magneter.

Opgaver

Magnetjernsten

1. Eleven forklarer forskellen på

egenskaber
3: Metaller med
magnetiske egenskaber

af den magnetiske
feltstyrke.
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Tegn på læring

4: Magneters styrke

3. Magneters styrke

naturlige og kunstige magneter.
2. Eleven behersker bruges af
magneter i praktiske aktiviteter.
3. Eleven konstruerer selv forsøg
for at eftervise egne hypoteser.

Fagtekst 2: Magneters virkning



Læringsmål

Faglige begreber

Eleverne kan redegøre for 

En magnets poler

magneters poler og de
magnetiske feltlinjer.


Eleverne kan forklare
vekselvirkning mellem



Opgaver

Aktiviteter

5: Magnetens poler

4. Magneters poler

6a, b, c: Magneter

5. En stangmagnets

1. Eleven forklarer hvordan to

Tiltrækning



Frastødning

påvirker hinanden

magnetfelt



En stangmagnets

7: Magnetfeltet omkring

6. Undersøg magneter

magnetfelt

en stangmagnet

nordpol og sydpol
omkring en stangmagnet,
samt redegøre for
magnetfeltets retning.
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Magnetiske feltlinjer

Tegn på læring

8: Magneters navne

poler tiltrækker og frastøder
hinanden.
2. Eleven udfører forsøg, der viser
magnetfeltet omkring en magnet.
3. Eleven behersker og bruger
relevante faglige begreber i
arbejdet med magnetisme.

Fagtekst 3: Magneters opbygning

Læringsmål


Eleverne får kendskab til
magnetisering og
afmagnetisering, og kan

Faglige begreber



beskrive magnetisering og 
afmagnetisering ved at

Opgaver

Aktiviteter

9a, b: Placering af de

7. En savklinge bliver

Afmagnetisering

magnetiske poler

magnetisk

Model af

10: Magnetisk eller

8. En magnetisk

magnetisme

umagnetisk

savklinge bliver

Magnetisering

anvende
småmagnetmodellen.




Curietemperatur

1. Eleven behersker forsøg med

umagnetisk
9. Curietemperatur

Eleverne får kendskab til
metallers

10. Grublerier – En

curietemperatur.

magnets poler
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Tegn på læring

magnetisering og
afmagnetisering.
2. Eleven forklarer magnetisering
med sikker brug af
småmagnetmodellen.
3. Eleven beskriver forsøg om
metallers curietemperatur.

Fagtekst 4: Elektromagnetisme

Læringsmål


Eleverne kan beskrive
H.C. Ørsteds forsøg og
beskrive magnetfelter

Faglige begreber



hvordan en

Magnetfeltet



gribereglen.


Eleverne kan beskrive,
hvor og til hvad, man
anvender magneter.
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omkring en ledning

elektromagnetisk kran

12a, b, c: En

12. Magnetfelt

elektromagnets poler

omkring en



Elektromagneter



Gribereglen
Magnetisering og
afmagnetisering med
strøm

Tegn på læring
1. Eleven udfører Ørsteds forsøg.

elektromagnet
13a, b, c, d, e:

opbygget og virker, og får 
højrehåndsreglen og

11. Fremstil en

En spoles magnetfelt

elektromagnet er
kendskab til

11a, b: Magnetfeltet

Elektromagnetisme

strømførende ledning

ledninger og spoler.
Eleverne kan forklare,

Aktiviteter

omkring en

omkring strømførende



Opgaver

Magnetisering eller
afmagnetisering

2. Eleven beskriver magnetfelter
omkring strømførende ledninger
og spoler.
3. Eleven forklarer en
elektromagnets opbygning, og
behersker højrehånds- og
gribereglen.

Fagtekst 5: Jordens magnetfelt



Læringsmål

Faglige begreber

Eleverne får kendskab til, 

Jordens geografiske
og magnetiske poler

at det sandsynligvis er
elektromagnetisme, der
forårsager Jordens
magnetfelt, og kan
redegøre for placeringen
af Jordens magnetiske
poler i forhold til de
geografiske poler.


Eleverne får kendskab til
betydningen af Jordens
magnetfelt.
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Opgaver

magnetfelt og at det forårsager
polarlys.

Jordens magnetfelt
15: Jordens poler



Tegn på læring
1. Eleven beskriver Jordens

14: Elektriske strømme i
Jorden



Aktiviteter

Polarlys
16: Magnetismebegreber

2. Eleven forklarer de magnetiske
og geografiske polers indbyrdes
beliggenhed.
3. Eleven forklarer betydnignen af
Jordesn magnetfelt.
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