
 
Årsplan Fysik/kemi 8. 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, som findes i 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 
33-34 Det periodiske system Kender det periodiske systems 

opbygning. 
Hovedgrupper 
Perioder 
Metaller og ikke metaller. 

35-40 FFF Produktion med bærerdygtig 
udnyttelse af naturgrundlaget 

Forståelse for at planter har 
brug for en række essentielle 
næringsstoffer for at vokse. 
 
Kende lieblings lov 
 
Kender forskel på mikro og 
makronæringsstoffer. 
 
Kendskab til kunstgødning og 
organisk gødning. 
 
Forståelse af hovedtrækkene i  
N-kredsløbet. 
 
Kendskab til sammenhængen 
mellem jordbund, pH-værdi og 
næringsstoffernes 
tilgængelighed. 
 
Kendskab til sammenhængen 
ml. gødning, algevækst og 
iltsvind i vandmiljøet. 
 
Simpel kemiskanalyse, kunne 
identificerere simple 
gødningsioner i en 
gødningsopløsning. 
 
Forståelse for hvad haveejeren 
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og landmanden kan gøre for at 
minimere risikoen for forurening. 

35 – 40 Energi overalt, Energiformer og 
energiomsætning 

Kender de 7 energiformer. 
Kender eksempler fra hverdagen 
med de 7 energiformer. 
Kender energiens 2 
hovedsætninger. 
Forståelse for begreberne 
energikvalitet og nyttevirkning 
Kende fordele og ulemper ved 
forskellige energikilder 

40-45 Den enkelte og samfundets udledning af 
stoffer 

Kender til kulstofkredsløbet 
Kender til og kan forklare 
respiration 
Kender til og kan forklare 
fotosyntese. 
Kan opskrive og anvende 
kemiske reaktionsskemaer for 
fotosyntese og respiration. 
Kan forklare solens rolle som 
energikilde for livet på jorden. 
Kan i store træk forklare 
energistrømme i en fødekæde. 
Kan beskrive vandets kredsløb 
og dets betydning for livet på 
jorden. 

42 Efterårsferie  
45-47 Den digitale tidsalder Kender til computerens udvikling 

Kende til hovedtræk af den 
elektroniske udvikling. 
Grundlæggende forståelse for 
de vigtigste komponenter i en 
computer. 
Kender forskellige bølgetyper. 
Kendskab til hvorfor der i et 
hvert lokale er såkaldte døde 
punkter. 
Kender til mobilens virkemåde. 
Kendskab til sars værdi 
Kendskab til hensigtsmæssig 
omgang med elektromagnetiske 
bølger. 

48-51 FFF Drikkevand til fremtidige generationer  
51 - 1 Juleferie  
2 – 6 Ind i kemien Atomets opbygning og 

kemiske bindinger 
Kendskab til Bohrs atommodel 
Kan forklare atomets opbygning: 



Protroner, neutroner og 
elektroner. 
Kan forklare sammenhængen 
mellem atomnummer og  
antallet af protroner. 
Kan forklare 
elektronkonfigurationen på de 
simpleste grundstoffer. 
Kendskab til at 
valenselektronerne har 
betydning for grundstoffets 
kemiske egenskaber. 
Har styr på hovedgrupper 
undergrupper, perioder, metaller 
og ikkemetaller. 
Kan forklare forskellen på 
atomer og ioner. 
Kendskab til bindingstyper. 
Kan anvende elektronprikformler 
til at forklare covalente 
bindinger. 
 

7 Vinterferie  
8-15 Syrer og baser Kan benytte en syre-base 

indikator. 
Kendskab og anvendelse af pH 
skalaen. 
Kende til sikkerhed ved 
anvendelse af syrer og baser. 
Kende almindelig anvendte syrer 
og baser og deres kemiske 
formler. 
Kende forskellen på stærke 
svage syrer og baser. 
Kan anvende ”ionmodellen” for 
syrer og baser. 
Kan give eksempler på syrer og 
baser i hverdagen. 
Kan forklare hvad der sker ved 
en fortynding. 
Kan forklare neutralisation af en 
syre eller base. 
Kan forklare hvordan man kan 
danne et salt( de 2 måder) 
Kender til anvendte salte i 
hverdagen og deres formler. 



Kan lave simpel kemisk analyse, 
og identificerer udvalgte ioner. 
Kendskab til syreregn 

12 Emneuge  
13 Påskeferie  
16-18 Kemikalier i hjemmet Kende til forskellige 

konserveringsformer 
Kende til forskellige 
tilsætningsstoffer til fødevarer, 
anvendelse og virkning. 
Kan forklare sæben og dens 
virkning som vaskemiddel. 
Kende til emulgatorens virkning i 
fødevarer og bodylotion. 
Kende til de almindeligste 
kemikalier der anvendes til sæbe 
og kosmetik. 
Viden om risiko for allergi og 
mutagene effekter overfor 
tilsætningsstoffer i fødevarer og 
sæbe/kosmetik. 

19-20 Radioaktivitet Kendskab til atomkernen og 
elektronsystemet. 
Kendskab til stråling αβγ 
Kan opskrive henfaldsskemaer. 
Kan forklare ioniserende 
strålings virkning på levende 
celler. 
Kan beskrive 
interessemodsætninger ifm. 
Udnyttelse af kernekraft. 

21-26 Sanser: Næse,lugt og smag Øret, lyd og 
toner. Øjet, lys og farver 

Kende til tungen og de 4 
smagsindtryk. 
Næsens opbygning – 
lugteepitelet. 
Kan forklare hvordan dufte 
spredes ved diffusion. 
Kendskab til feromoner og de 
signaler de sender til dyr og 
mennesker 
Beskrive hvad man forstår ved 
aroma. 
Kendskab til at smagsstoffer 
opstår ved opvarmning/ristning. 
Kendskab til at sved kan 
nedbrydes til smørsyre. 



Kender til faglige begreber vedr. 
svingninger og bølger. 
Kender lyd som bølger. 
Kendskab til lydstyrke og 
frekvens og måleenhederne 
herfor. 
Kan måle lydens fart. 
Kan beskrive ørets opbygning og 
funktion. 
Forståelse for 
retningsbestemmelse af en 
lydkilde. 
Viden om årsager til høreskader. 
Kendskab til støjdæmpning, 
lydisolering og rumklang. 
Kender til lys som 
elektromagnetisk stråling. 
Kan give eksempler på andre 
typer af lys. 
Ved hvordan lys udbreder sig. 
Ved at hvidt lys kan adskilles i 
farvespektraet 
Kan forklare øjets opbygning. 
Kender typiske fejl ved synet. 
Kendskab til lysbrydning og 
spejling. 
Kender sundhedsfare ved UV-lys 
Kendskab til farveaddition og 
farvesubtraktion. 
Kendskab til tv skærme og 4-
farvetryk. 

 


