Energi
Niveau:
8. klasse
Varighed:
4 lektioner

Præsentation:
I forløbet ”Energi” arbejdes med de grundlæggende energibegreber, der er baggrundsviden for arbejdet
med forløbet ”Energiteknologi”. Forløbet består af 3 fagtekster, 21 opgaver og 6 aktiviteter. Derudover er
der Videnstjek.
Baggrundsviden og progression:
I 8. klasse er der to energiforløb ”Energi” og ”Energiteknologi”. I forløbet ”Energi” arbejdes der med de
grundlæggende energibegreber, så det er mest hensigtsmæssigt at placeres forløbet inden
”Energiteknologi”.
Arbejdet med ”Energi” kræver kendskab til begreberne: atomer og fotosyntese. Det er desuden en fordel,
hvis eleverne tidligere har mødt begreberne: tyngdeacceleration, effekt og elektrisk energi.
I fysik-kemifokus.dk er der arbejdet med ovenstående begreber i følgende forløb:
Atomer og molekyler (atomer)
Elektricitet (effekt og elektrisk energi)
Lyn og torden (elektrisk energi)
Bevægelser i rummet (tyngdeacceleration)
Fotosyntese og respiration (fotosyntese)
Begreberne kan evt. gennemgås eller repeteres ud fra leksikonet.
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Overblik over forløbet:

Fagtekst 1: Seks energiformer

Læringsmål
Eleverne kan identificere og

Faglige begreber

Opgaver

Varmenergi.

1: Mikrobølger

Elektrisk energi.

2: Tordensky

Kemisk energi.

3: Løftet vægtstang

beskrive de forskellige
energiformer.

Kerneenergi.
Strålingsenergi.

4: Kørende bil
5: Fødevarer

Mekanisk energi.
6. Atomkerner
Kinetisk energi.
7: Kinetisk eller potentiel energi
Potentiel energi.
8a, b, c, d og e: Mest energi
9: Energiformer
10: Hvilken energiform?
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Aktiviteter
1. Energiformer.

Fagtekst 2: Energiomsætninger

Læringsmål
Eleverne kan undersøge

Faglige begreber
Energiomsætning.

energiomsætninger

Opgaver
11: Energiomsætninger i et

Eleverne kan forklare og anvende
begreberne: energikilde,
energimodtager, tegn på
energioverførsel, tegn på
energitab og energikæde



Eleverne kan tegne simple
energikæder



Eleverne kan identificere
energiomsætninger i den nære
omverden



Eleverne kan beskrive
energikilder og
energiomsætninger ved
produktion og forbrug
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2. Energiomsætninger

kraftværk.
Energikilde.



Aktiviteter

Energimodtager.
Energitab.

3. Energiveje med 11 brikker.
12: Energiomsætninger i en bil.
4. Energiveje med 19 brikker.
13: Energiomsætninger ved
opvarmning af vand.

Tegn på energioverførsel.
Energikæde.

5. Organisk affald omdannes til
biogas.

Fagtekst 3: Måling af energi

Læringsmål
Eleverne kender

Faglige begreber

Opgaver

Joule (J).

14: Måleenheder for energi.

Kilowatt-timer (kWh).

15: Energistørrelser.

energienhederne joule, kilowatttimer og kilokalorier og
sammenhængen mellem dem.
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Kilokalorier (kcal).

Aktiviteter
Ingen aktiviteter

Færdigheds- og vidensmål

Læringsmål

Energiomsætning

Eleverne kan begrunde, at Verdens
energiforbrug vil stige

Eleven kan undersøge
energiomsætning

Eleven har viden om
energiformer

Eleven kan eksperimentere
med energiomsætning hvori
elektricitet og magnetisme
indgår

Eleven har viden om elektriske
og magnetiske fænomener

Eleven kan med enkle modeller
visualisere energiomsætninger

Eleven har viden om
energiomsætninger

Eleven kan med modeller
beskrive elektriske kredsløb

Eleven har viden om
repræsentationer af elektriske
kredsløb

Eleven kan identificere
energiomsætninger i den nære
omverden

Eleven har viden om
energikilder og
energiomsætning ved
produktion og forbrug
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Tegn på læring kan være
1.

Eleven argumenterer for, at verdens
energiforbrug vil stige. I den
sammenhæng redegør eleven for,
hvad bæredygtig energi er og
anvender definitionen på
vedvarende energi.

2.

Eleven argumenterer for, at verdens
energiforbrug vil stige. I den
sammenhæng redegør eleven for,
hvad bæredygtig energi er og
anvender definitionen på
vedvarende energi.
Eleven beskriver det land/område
han/hun har arbejdet med, og
behersker aktiviteter, der
underbygger disse landes/områders
udnyttelse af energi.

3.

Eleven argumenterer for, at verdens
energiforbrug vil stige. I den
sammenhæng redegør eleven for,
hvad bæredygtig energi er og
anvender definitionen på
vedvarende energi.
Eleven beskriver det land/område
han/hun har arbejdet med, og

Eleverne kan redegøre for, hvad
bæredygtig energi er og anvende
definitionen på vedvarende energi
Eleverne kan placere det land/omåde
han/hun arbejder med på et verdenskort
Eleverne kan argumentere for fordele og
ulemper ved den form for udnyttelse af
energi han/hun har arbejdet med.
Eleven kan sætte de forskellige former for
udnyttelse af energi i sammenhæng.
Eleverne kan argumentere for fordelene
ved vedvarende energi i forhold til de
fossile brændstoffer

Naturfaglige kompetencer
Eleven kan formulere og
undersøge en afgrænset
problemstilling med
naturfagligt indhold

Eleven har viden om
undersøgelsesmetoders
anvendelsesmuligheder og
begrænsninger

Eleven kan anvende modeller til
forklaring af fænomener og
problemstillinger i naturfag

Eleven har viden om
modellering i naturfag

Eleven kan beskrive
naturfaglige problemstillinger i
den nære omverden

Eleven har viden om aktuelle
problemstillinger med
naturfagligt indhold

Eleven kan forklare
sammenhænge mellem
naturfag og samfundsmæssige
problemstillinger og
udviklingsmuligheder

Eleven har viden om
interessemodsætninger knyttet
til bæredygtig udvikling
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behersker aktiviteter, der
underbygger disse landes/områders
udnyttelse af energi.
Eleven anvender sin nye viden i
argumentationen om bæredygtig
energi.

Kommunikation
Eleven kan kommunikere om
naturfag ved brug af egnede
medier

Eleven har viden om
metoder til at formidle
naturfaglige forhold

Eleven kan mundtligt og skriftligt
udtrykke sig præcist og nuanceret
ved brug af fagord og begreber

Eleven har viden om ord og
begreber i naturfag
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