
 

Fagmål  Fysik 6.-7. kl. 

 

- Masse og massefylde Meningen med forløbet er, at eleverne både skal få en fornemmelse 

for naturvidenskabelige arbejdsformer, og at de skal lære nogle basale fysiske begreber.  

- Temperatur Målet med dette forløb er, at give eleverne en introduktion til begrebet 

temperatur. Eleverne skal få en forståelse for, hvad temperatur er for en størrelse; at det er et 

mål for den gennemsnitlige bevægelsesenergi, som molekyler indeholder.  

- Partikelmodellen introduceres, men mere set fra en fysisk end en kemisk vinkel.  

- 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. 

Partikelmodellen fra forløbet om temperatur udbygges og udvides bl.a. med sammenhængen 

mellem tyngdekraft og tryk.  

- Tilstandsformer Målet med forløbet er at give eleverne en tidlig indføring i sammenhængen 

mellem tyngdekraft, lufttryk, temperatur og tryk.  

- Grundstoffer Forløbet har til hensigt at give eleverne en forståelse af grundstoffernes 

betydning. Forløbet er tænkt som en introduktion til kemi i al almindelighed. Det periodiske 

system introduceres, og der arbejdes grundigt med opbygningen af dette. 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.  

- Jorden og Solsystemet   Formålet med dette forløb er at give eleverne viden om Jorden, 

Månen og Solsystemet, og hvordan forskellige astronomiske forhold påvirker vores liv på 

Jorden.  

- Kemi og sikkerhed. 

-  Syrer og baser i hjemmet   Forløbet kan bruges som introduktion til syrer og baser, hvor 

eleverne får en grundlæggende viden. 

-  Metaller   Meningen med forløbet er, at eleverne får en introduktion til metallernes fælles 

egenskaber og de ting, som gør dem forskellige.  

- Krystaller Forløbet skal lære eleverne om krystallers dannelse og struktur og gøre dem i 

stand til at se sammenhænge mellem kemi og geologi og mellem laboratoriearbejde og den 

virkelige verden.  

- Salte  

- Kræfter og Newtons love. 

- Lyd og lys. 

- Naturens kredsløb i samarbejde med faget biologi. 

- Elektricitet, herunder installere elektriske kredsløb i et hus som værkstedsarbejde. 

 


