
 
Fysik/kemi Årsplan 7 klasse.  
I årsplanen for 7 klasse arbejdes der målrettet for at udvikle eleverne naturfaglige 
kompetencer. Dette vil ske med afsæt i en række kernefaglige områder inden for faget. 
Undervisningen veksler mellem faglig læsning og forsøg. Forsøg og undervisningen tager sit 
afsæt fra Prisma bøgerne.  

 

Kernefaglige emner  
 
(Uge 33-35) Det periodiske system. Prisma:  2.1 - 2.9 + Verdens byggesten 
Eleverne har på det givne tidspunkt ikke arbejdet med fysik/kemi før. Vi vil i forløbet arbejde 
med hvordan det periodiske system er opbygget og dertil arbejde med specifikke 
egenskaber forskellige grundstoffer har.  

 
(Uge 36 - 40) At måle 
Forløbet tager udgangspunkt i et forløb fra Clio.  
Formålet med forløbet er at få eleverne i gang med at tænke og arbejde naturvidenskabeligt. 
Forløbet er tænkt som en introduktion til laboratoriearbejde, hvor det at kunne måle præcist 
er en uundværlig færdighed. 

 
(Uge 41-42) Emneuge og ferie 
 
(Uge 43 - 46)  Kemiske reaktioner. Prisma: 2.10 - 3.7 og 3.10 
Med afsæt i det periodiske system vil vi undersøge nogle specifikke kemiske reaktioner ved 
vores 

 
(Uge 47 - 51) Gasser. Prisma: 4.1 - 4.8 
Vi vil undersøge gasser og fremstille gasser ved kemiske reaktioner. Endvidere vil vi lave en 
rapport om en gas, som eleverne selv vælger.  

 
(Uge 1 - 5) Elektricitet og kredsløb. Prisma: 7.11 - 7.27  
I forløbet skal I arbejde med grundlæggende el lære. Eleverne skal lærer hvordan 
henholdsvis voltmeteret og strømforsyningen fungere.  

 
(Uge 6-10) Rent drikkevand 
I forløbet arbejder vi med rent drikkevand. I forløbet skal vi arbejde med hvordan man kan 
destillere henholdsvis saltvand og andet vand. Selve forsøget skal diskuteres i et bæredygtigt 
perspektiv og skal inddrages i deres tværfaglige projekt om rent drikkevand.  

 
 

https://portals.clio.me/dk/fysikkemi/forloeb/show-unitplan/?unit_plan=2540ae64-3716-d2a0-3d14-0e09f3b20186&navigation=for_the_teacher&cHash=6e150d3c7316d8684e53edc228a30221


(Uge 11-15) Tryk 
Forløbet tager udgangspunkt i et forløb fra Clio 
Formålet med forløbet er at give eleverne en grundlæggende forståelse af begrebet tryk 
samt en fornemmelse for, hvor stort atmosfærens tryk er, og hvad det betyder for vores 
hverdag. Eleverne skal lære simple fagtermer og forklare fysiske fænomener med disse i et 
præcist sprog. Mange elever vil få udfordret deres hverdagsopfattelser, når det drejer sig om 
sammenhængen mellem temperatur, tryk og kogepunkt. Mange af aktiviteterne, bl.a. "Dåser 
og tryk" og "Koldt kogende vand", lader sig ikke forklare gennem hverdagsopfattelser og 
dagligdags sprog. Her skal fysiske begreber og viden på spil. 

 
(Uge 16-23) - Newton og kræfterne omkring os! 
Hvorfor falder en kanonkugle ned, når man skyder den op i luften? Og hvorfor ligger stenen 
egentlig bare stille dernede på jorden? Det undrede Isaac Newton sig over for 300 år siden, 
og hans svar på spørgsmålene bruges stadig til at sende raketter i rummet, bygge huse og 
meget mere. 

I forløbet skal I undersøge de tre love, Newton kom frem til, da han undersøgte, hvorfor ting 
bevæger sig, som de gør. Forløbet er opdelt i tre dele, der omhandler Newtons første, anden 
og tredje lov. I skal i alle tre dele starte med at se en video om den første, anden eller tredje 
lov og bagefter undersøge loven med forsøg. 

Vh Mads Selmer Nielsen 
 

https://portals.clio.me/dk/fysikkemi/forloeb/show-unitplan/?unit_plan=2de61578-184c-6668-482a-477ef496892d&navigation=introduction&cHash=0c9f58b3e40ea727d156bbcdfeb64618

