Atomer og molekyler
Niveau:
7. klasse
Varighed:
7 lektioner

Præsentation:
I forløbet ”Atomer og molekyler” arbejdes der med helt grundlæggende kemiske begreber omkring
stofopbygning, derfor bør temaet placeres tidligt i 7. klasse.
Forløbet består af 7 fagtekster, 12 opgaver, tip en 12’er, 5 praktiske aktiviteter, flere kemi-sudokuer og en
mindre skriftlig elevopgave.
Baggrundsviden og progression:
Forløbet kræver ikke kendskab til specifikke faglige begreber, så det kan placeres tidligt i skoleåret.
”Atomer og molekyler” har et begrænset overlap omkring stofopbygning med forløbet ”Stoffernes
opbygning”. I ” Stoffernes opbygning” betragtes stof som noget, der er opbygget af partikler, mens det i
temaet her betragtes som noget, der er opbygget af atomer/molekyler. Det er en begrebsudvidelse i forhold
til ”Stoffernes opbygning”, men det forudsætter ikke nogen bestemt rækkefølge af de to temaer.
”Atomer og molekyler” introducerer grundlæggende begreber omkring stofopbygning, som har stor
betydning for elevernes kommende læring i faget.
Oversigten viser progressionen i arbejdet med stofopbygning i 7. og 8. klasse. I 7. klasse betragtes
atomerne som små udelelige partikler. Først i 8. klasse introduceres atomets elektronkonfiguration og de
forskellige bindingstyper.
Dog undgås elektronbegrebet ikke helt i 7. klasse. I de to temaer, hvor elektricitet indgår, ”Elektricitet” og
”Lyn og torden” er udgangspunktet, at atomer er opbygget af en positiv kerne omgivet af negative
elektroner. Det introduceres i ”Elektricitet”.
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Overblik over forløbet:

Fagtekst 1: En verden af atomer

Læringsmål


Eleven får kendskab til,

Opgaver

Stof, som noget der

1: Er det et stof?

hvordan stof defineres i

har en masse og

fysik/kemi, og at alt stof

optager plads

er opbygget af atomer.




Faglige begreber

Eleven kender
begreberne atommasse,




atommasseenheden unit, 
samt atomernes størrelse
og Scannel Tunnel



Stofopbygning
Atomer
Atommasse
Atommasseenhed,
unit

Microscope STM.


Scanning Tunnel
Mikroskop, STM
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Nanoteknologi

Aktiviteter

Tegn på læring
1. Eleven identificerer atomer.
2. Eleven forklarer, at alt stof er
opbygget af atomer og angiver
atommasse.
3. Eleven behersker begreberne
atommasse og unit, og beskriver
atomernes størrelse samt brugen
af STM.

Fagtekst 2: Tanker om verdens opbygning



Læringsmål

Faglige begreber

Eleven kender hovedtræk 

De fire elementer

af udviklingen fra
Aristoteles’ lære om de



fire elementer og frem til 
opdagelsen af
grundstoffer.

Alkymister

Opgaver



2: På vej mod atomer og

Aktiviteter



Tegn på læring


forskellige udviklingstrin i

grundstoffer

menneskers forståelse af
verdens opbygning.

Opdagelsen af
grundstoffer

1. Eleven identificerer de



2. Eleven beskriver udviklingen i
menneskers forståelse af
verdens opbygning.



3. Eleven forklarer og
sammenligner de forskellige
udviklingstrin i menneskers
forståelse af verdens opbygning.
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Fagtekst 3: Grundstoffer

Læringsmål


Eleven kender
definitionen på et
grundstof, og ved, at

Faglige begreber



for alt stof.


Eleven kan forklare
principperne bag
atomtegnenes opbygning.

Aktiviteter

3: Atomtegn

1. Atomtegn

Tegn på læring


Grundstoffer



Stofopbygning



Atomtegn

stof.

4: Grundstoffer og
atomtegn

1. Eleven gengiver, at
grundstoffer er byggesten for alt

Grundstoffer som
byggesten

grundstoffer er byggesten

Opgaver



2. Eleven kombinerer atomnavn
og atomtegn korrekt.



3. Eleven argumenterer for, at
grundstoffer er byggesten for alt
stof.
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Fagtekst 4: Kemiske forbindelser

Læringsmål


Eleven kender
definitionen på en kemisk
forbindelse og kan
forklare, hvordan en



Faglige begreber


Kemiske forbindelser
5a, b, c, d, e: Kemiske



Kemiske formler



Egenskaber for

kemisk formel er

grundstoffer og

opbygget.

kemiske forbindelser

Eleven bliver bevidst om,
at kemiske forbindelser
har andre egenskaber end
de grundstoffer, de er
opbygget af.

Opgaver

Aktiviteter



Tegn på læring


1. Eleven forklarer simple
kemiske forbindelser.

formler og molekylets
opbygning




2. Eleven behersker mere
komplicerede kemiske

6: Grundstof eller kemisk

forbindelser og simple kemiske

forbindelse?

formler.


3. Eleven beskriver kemiske
reaktioner med kemiske formler,
og argumenterer for, at kemiske
forbindelser har andre kemiske
egenskaber end de grundstoffer,
de er opbygget af.
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Fagtekst 5: grundstoffernes periodesystem

Læringsmål


Eleven kan forklare,

Faglige begreber


Periodesystem er
opbygget i perioder og



Hovedgrupper



Perioder
Metaller og ikkemetaller



Eleven har kendskab til
Mendelejevs udvikling af 
et periodesystem for
grundstoffer.

Metallers egenskaber

2. Metallers

Grundstoffernes

egenskaber



principper for opbygningen af
Grundstoffernes Periodesystem,

Periodesystem
8a, b: Metal eller ikke-

1. Eleven forklarer simple

fx metaltrappen.


metal?

2. Eleven forklarer principperne
for perioder og hovedgrupper i
Grundstoffernes Periodesystem.

9: Ædelgasser


3. Eleven anvender
Grundstoffernes Periodesystem



Atomtegn



Atommasse



Unit



Mendelejevs
periodesystem for
grundstofferne
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7: Placering i

Tegn på læring

3. Et grundstof

hovedgrupper, og kender 
inddelingen i metaller og
ikke-metaller.

Aktiviteter

Grundstoffernes
Periodesystem

hvordan Grundstoffernes

Opgaver

Metaltrappen

til at undersøge atomers
egenskaber.

Fagtekst 6: Modeller

Læringsmål


Eleven har kendskab til
molekylemodeller og
deres anvendelse, og kan
bygge simple

Faglige begreber



Opgaver

Aktiviteter

10a, b, c, d, e: Kemiske

4. Modeller af

formler

molekyler



Molekylemodeller
Kemiske formler

Tegn på læring
1. Eleven bygger meget simple
molekylemodeller.


11: Molekylemodeller

2. Eleven bygger simple
molekylemodeller, og kobler

molekylemodeller efter

molekylemodel og formel for

en forskrift.

det pågældende molekyle.


3. Eleven konstruerer
molekylemodeller, og anvender
dem til at undersøge molekylets
opbygning.
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Fagtekst 7: Kemiske reaktioner

Læringsmål


Eleven ser, hvordan en
reaktionsligning er
opbygget, og lærer at
observere ydre tegn på

Faglige begreber


Opgaver

Aktiviteter

12a, b, c, d, e:

5. Eddike og

Tegn på læring


Kemisk reaktion

1. Eleven forklarer simple
reaktionsligninger.



Reaktionsligning

Reaktionsligninger

bagepulver



Reaktionspil

13: Begreber

6. Ståluld og

reaktionsligninger, og

kobbersulfat

identificerer ydre tegn på en



en kemisk reaktion


Tegn på en kemisk
reaktion

2. Eleven opstiller

kemisk reaktion.

7. Kobber og oxygen


3. Eleven opstiller mere
komplicerede reaktionsligninger
og sammenholder dem med de
ydre tegn på en kemisk reaktion.
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