
Årsplan Fysik/kemi 7 kl. 
 
Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem teori og praksis.  
Undervisningen knytter an ved de iagttagelser eleverne har gjort, eller kan gøre sig, i 
deres dagligdag. Og leder hen imod trinmålene efter 8kl Fælles Mål for fysik/kemi 
http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-
Fysik-Kemi?Mode=full#chapter7 
 
 
Uge Emne Mål 
33 Introduktion til faget  
33 – 39 
 

FFF Vand 
Molekylernes verden Periodisk system, 
Kemiske forbindelser 

Kende det periodiske systems 
opbygning. 
Kender forskellen på grundstoffer 
og kemiske forbindelser. 
Kender forskellen på atomer og 
molekyler. 
Kan beskrive vandets kredsløb 
Kender til de tre tilstandsformer. 
Kan forklare forslellige 
vejrfænomener. 
Kender til baggrunden for 
celsiusskalaen. 
Kender til molekylemodellens 
opdagelse. 
Kan forklare de tre 
tilstandsformer ud fra 
molekylemodellen. 

40 – 41 Solsystemet Kender til planeterne, månen, 
solen, asteroider, meteorer, og 
kometer. 
Kender til sammenhængen ml. 
tid, årstider, solhverv, jævndøgn, 
jordens og månens bevægelser 
Kan forklare sol og 
måneformørkelse. 
Kender solens opbygning 
Kender forskel på gas og 
terrastiske planeter. 
Kender til størelsesforhold i 
solsystemet. 

42 Efterårsferie 
 

 

44 – 48 
 

Verdens skabelse, Rumfart, raketter Kender til lysår 
Kender til galakser, med afsæt i 
mælkevejen. 

http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Fysik-Kemi?Mode=full#chapter7
http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Fysik-Kemi?Mode=full#chapter7


Kender til at stjerner har 
forskellig størrelse, tempreatur 
og afstand til jorden. 
Kender til stjernens livscyclus. 
Kender til Tycho Brahe 
Kender til rumfartens historie og 
raketprincippet. 

49 – 51 Kemiske omdannelser, Vand Eleverne får den første præcise 
indføring i begrebet ”en kemisk 
reaktion” og hvad et 
reaktionsskema er. 
Eleverne bliver fortrolige med 
hydrogen og oxygen og nogle 
vigtige anvendelser heraf. 

52 – 1 Juleferie  
2 – 6 Forbrænding Kendskab til de vigtigste tekniske 

anvendelser af 
forbrændingsprocesser. 
Har forståelse af den biologiske 
forbrænding(respiration) 
Kender forbrændingsprodukterne 
CO2 og H2O 
Kensskab til sikker omgang med 
ild. 
Kender brandtrekanten. 
Kan slukke en brand. 

7 Vinterferie  
9 Metaller Kan beskrive de typiske 

metalegenskaber. 
Kender eksempler på legeringer 
Kender udvalgte ædle og uædle 
metaller 
Ved at uædle metalle koroderes i 
luften. 
Kendskab til at de fleste metaller 
findes i jorden som 
kemiskeforbindelser. 
Kendskab til fremstilling af jern 
og kobber. 
Forstår at metaludvinding kræver 
enorme mængder af energi. 
Forstår betydningen af at 
metaller kan genanvendes. 

11-15 Metaller  
13 Påskeferie  
16-26 Electricitet og magnetisme i hverdagen  Kender til energiomsætning 



Kender forskellige typer af 
strømkilder. 
Kendskab til spænding og dens 
måleenhed. 
Kendskab til strøm og 
måleenheden. 
Har viden om risikoen ved at 
benytte elektriske aperater. 
Kendskab til 
sikkerhedsinstalationer. 
Kan anvende begreberne serie 
og parallelforbindelse. 
Har viden om stoffer der er 
elektriske ledere og isolatorer. 
Kender begrebet modstand. 
Kender og anvender begreberne 
elektrisk effekt og energi. 
Viden om hvordan man selv i stor 
udstrækning kan styre vort 
elforbrug 
 
Kender kunstige og naturlige 
magneter. 
Kender ferromagnetiske stoffer. 
Kan vise og forklare 
magnetfelter. 
Kan bruge model til forklaring af 
en magnets egenskaber. 
Har viden om jordens 
magnetfelt. 
Kender til Ørsted og Faraday. 
Kender og kan anvende griberegl 
Kender de faktorer der har 
indflydelse på en elektromagnets 
styrke. 
Kan megnetiserer og af 
magnetiserer vha. 
elektromagnetisme 

 


