
 
Fysik/kemi Årsplan 7-8 klasse.  
I årsplanen for 7-8 klasse arbejdes der målrettet for at udvikle eleverne naturfaglige 
kompetencer. Dette vil ske med afsæt i en række kernefaglige områder inden for 
faget. Centralt for denne årsplan er, at den fungere som en to-års plan da 
fysikundervisningen er sammenlagt for 7. og 8. klasse. Det fungere således, at 
eleverne vil nå gennem halvdelen af det angivne kernefaglige stof i 7 klasse og den 
anden halvdel i 8 klasse. Det er vigtigt at nævne, at eleverne begge år skal arbejde 
med ‘’Kemi og Sikkerhed’’ + ‘’Det periodiske system’’. De to emner vil tilsammen øge 
elevernes forudsætninger for, at arbejde med de øvrige emner.  
 

Kernefaglige emner eleverne skal arbejde med i løbet af det 2-årige forløb. 
 
1 år: Kemi og sikkerhed (Uge 33-36) 
Formålet med dette forløb er, at eleverne får en introduktion til laboratoriet og 
arbejdet deri. Det er nødvendigt for eleverne at begå sig med både respekt og 
omtanke i forbindelse med laboratoriearbejde. Det går ikke, at eleverne eksempelvis 
er bange for bunsenbrændere. Eleverne vil i forløbet lærer fornuftige arbejdsgange 
og anvende sikkerhedsudstyr, som er med til at mindske risikoen for eventuelle 
skader, hvis uheldet skulle ske.  
 
1 år: Det periodiske system (Uge 37-40) 
I forløbet vil de blive klogere på grundstoffer, og hvorfor de er så interessante i 
fysik/kemi-sammenhæng. De skal lære at kende forskel på et grundstof og en kemisk 
forbindelse, 
Det periodiske system introduceres, og der arbejdes grundigt med opbygningen af 
dette. 
Kobles til næste emne: Emnet kobles på ‘’Kemiske reaktioner og reaktionsskemaer’’ 
gennem arbejde med grundstofferne fra det periodiske systems muligheder med 
andre grundstoffer.  
 
1 år: Kemiske reaktioner og reaktionsskemaer (Uge 41-45) 
Meningen med forløbet er, at eleverne tidligt får kendskab til kemiske reaktioner, så 
de bedre 
kan forstå centrale begreber i både kemi, biologi og geografi. 
Kobles til næste emne: Emnet kobles på ‘’Jorden og solsystemet’’ gennem arbejde 
med kemien og reaktioner andre steder i universet. Eventuelt fission på solen. 
 



1 år: Jorden og solsystemet (Uge 46-49) 
Forløbet har til hensigt at give eleverne en forståelse af Solsystemet og Jordens 
placering i 
Solsystemet. Eleverne vil ydermere få en forståelse af de voldsomme afstande i 
Solsystemet.Til sidst i forløbet skal eleverne arbejde med to specifikke 
himmellegemer, Månen og Mars. 
Kobles til næste emne: Emnet kobles på ‘’Saltvands Forurening’’ gennem arbejde 
med forudsætningen for liv på jorden - og hvordan passer vi på det bedst muligt i 
fremtiden.  
 
1 år: Saltvands Forurening (Uge 1-4) 
Dette fællesfaglige forløb mellem fysik/kemi, biologi og geografi tager udgangspunkt i 
det 
fællesfaglige fokusområde "Rent drikkevand for fremtidige generationer". Gennem 
forløbet får eleverne indblik i forskellige typer af saltvands forurening rundt om på 
Jorden. Formålet er 
endvidere, at eleverne kan gøre rede for forskellige metoder til at forebygge 
saltvands forureningen. I forløbet indgår små dokumentar videoer, tekster og 
aktiviteter. 
 
1 år: Kræfter og kredsløb (Uge 5-9) 
I dette forløb skal eleverne lære om Newton og de love, han har lagt navn til, 
hvorefter de 
skal bruge disse til at sende raketter ud i rummet og sætte satellitter i kredsløb. 
Kobles til næste emne: Emnet kobles på ‘’Når felter forandres’’ ved, at arbejde med 
kræfter og kredsløb i hverdagen. Herunder bliver magnetisme centralt.  
 
1 år: Når felter forandres (Uge 10-14) 
Dette forløb er tænkt som en introduktion til magneter og magnetisme. Formålet med 
forløbet er at give eleverne en grundforståelse for magneter og magnetisme, at 
præsentere dem for magnetens anvendelse i hverdagen samt at introducere Jordens 
magnetfelt og konceptet nord/syd. 
Eleverne får en indføring i sammenhængen mellem elektricitet og magnetisme og 
lærer om, 
hvordan man kan generere og transformere vekselstrøm. Implikationerne for vores 
energiforsyning må de dog vente lidt med at opdage.  
 
1 år: Bølger, Lys og Lyd (Uge 15-23)  
Dette forløb er tænkt som en sammenlægning af emnerne bølger, lys og lyd. I forløbet 
er der først og fremmest fokus på bølger hvortil det kobles op på de øvrige to emner. 
Eleverne bliver introduceret for en række begreber, herunder tværbølger, 
længdebølger, amplitude og frekvens. Efterfølgende introduceres eleverne til emnet 
lys, hvor vi fysisk arbejder med synssansen og farver. Stor dele af forforståelsen fra 
emnet bølger bliver anvendt i dette emne. Til sidst i forløbet introduceres eleverne for 



lyd, hvor fokus er at eleverne får viden der øger elevernes forståelse af lyd. De tre 
emner er valgt sammen, da der er gode sammenhænge mellem de 3 emner. 
__________________________________________________________________
_______ 

Næste år .. 
2 år: Jordens skatte 
Meningen med forløbet er, at eleverne får en introduktion til metallernes fælles 
egenskaber 
og de ting, der gør dem forskellige. Dette gøres med afsæt i blandt andet det 
periodiske system som ligger før dette forløb.  
Kobling til næste emne: Det gøres tydeligt med hvordan man arbejder med 
grundstoffer og bruger dem i hverdagen.  
 
2 år: Det sure, salt og basiske 
Forløbet kan bruges som introduktion til syrer og baser, hvor eleverne får en 
grundlæggende 
viden om emnet. Bemærk, at forløbet kan bruges, inden eleverne stifter bekendtskab 
med 
ionbegrebet. Emnet vil også give eleverne indsigt i ioner samt opbygningen af salte. I 
hverdagen er salt ensbetydende med natriumchlorid, men dette forløb kan udvide 
begrebet i 
forhold til den kemiske fagterm. 
Kobling til næste emne: Vi arbejder fortsat med erindringen af fysikken omkring os 
og fysik i hverdagen.  
 
2 år: Elektricitet og kredsløb 
I forløbet skal I arbejde med grundlæggende el lære. I skal øve jer i at bruge 
strømforsyningen i lokalet og derefter udføre en række simple elektricitets forsøg. I 
skal bygge serie- og parallelforbindelser og måle strømstyrke og spænding på 
forskellige kredsløb. 
Kobling til næste emne: Emnet ‘’Elektricitet og kredsløb’’ kobles på næste emne ved, 
at arbejde mod elektricitetens indvirkning i samfundet omkring os. 
 
2 år: Elektromagnetisme 
I forløbet skal I beskæftige jer med sammenhængen mellem elektricitet og 
magnetisme. I skal lave magneter ved hjælp af strøm og strøm ved hjælp af magneter. 
Kobles til næste emne: Emnet ‘’Elektromagnetisme’’ kobles på næste emne ved at 
arbejde mod alternative metoder til fremstilling af elektricitet 
 
2 år: Tryk 
Forløbet sigter mod at give eleverne en grundlæggende forståelse af begrebet tryk 
samt en 



forståelse for, hvor stort atmosfærens tryk er, og hvad det betyder for vores hverdag. I 
forløbet vil der også blive inddraget konkrete eksempler af tryk i vores hverdag og 
teorien bag dette.  
Kobling til næste emne: Emnet ‘Tryk’ bliver koblet på næste emne atomfysik ved at 
arbejde med trykket i en af atomreaktor.  
 
2 år: Atomfysik 
Forløbet er en gennemgang af atomets og atomkernens opbygning. I første del af 
forløbet gennemgås atomets opbygning med særlig fokus på elektronen. Bagefter 
zoomes der ind på atomkernen og protonerne og neutronerne.  
Kobling til næste emne: Dette forløb skal anses som referencepunkt i forbindelse 
med opstart af det tværfaglige forløb forud for dette.  
 
2 år: Fællesfagligt forløb - landbrug 
Forløbet er et fællesfagligt forløb om landbrug mellem fagene biologi, geografi og 
fysik/kemi. Det tager udgangspunkt i det fællesfaglige fokusområde "Produktion med 
bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget".  
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