Stoffernes opbygning
Niveau:
7. klasse
Varighed:
5 lektioner

Præsentation:
Forløbet

”Stoffernes

opbygning”

behandler stofs

faseovergange, tilstandsformer, kogepunkt

og

smeltepunkt.
Det er vigtigt overfor eleverne at understrege, at vi dels har med en model at gøre – og dermed altså blot
en afbildning af virkeligheden – og dels at alt stof er opbygget af molekyler, da det er den model der
arbejdes med i dette forløb. Atomer omtales først i forløbet ”Atomer og molekyler”, og ionbegrebet samt
metalbindinger præsenteres først i 8. klasse.
Forløbet introducerer eleverne for sammenhænge mellem mikro- og makroplanet i faget uden dog at
eksemplificere for eleverne, at de arbejder på to forskellige planer. På makroplanet kan eleverne iagttage,
at vandet bobler, når det koger eller føle, at det bliver koldt på armen, når spritten fordamper. På
mikroplanet kan iagttagelserne forklares ved hjælp af molekylebevægelser og energitilførsel eller -afgivelse.
Forløbet består af 4 fagtekster, 11 opgaver, 7 aktiviteter og Videnstjek.
Baggrundsviden og progression:
Forløbet ”Stoffernes opbygning” er grundlæggende for forståelsen af stofs partikelnatur og kræver ingen
særlige forudsætninger, så forløbet kan med fordel placeres tidligt i skoleåret
Det kan være abstrakt for nogle elever i 7. klasse at forholde sig både til modeltankegangen og til
forestillingen om, at alt stof er opbygget af molekyler. Det kan derfor være en god idé løbende, igennem
skoleforløbet, at vende tilbage til en samtale i klassen om anvendelsen af mikro- og makroplan i både fysik
og kemi. Eleverne vil i mange af de andre forløb i fysik-kemifokus møde faglige modeller.
I forløbet tages der udgangspunkt i, at stof er opbygget af molekyler. Atomer omtales først i forløbet
”Atomer og molekyler”, og ionbegrebet samt metalbindinger præsenteres først i niveau B.
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Overblik over forløbet:
FAGTEKST 1: STOFFERNES OPBYGNING
Læringsmål
Eleverne får kendskab til, 
at alle stoffer er opbygget
af molekyler.
Eleverne kan redegøre
for, at stoffer på fast



Faglige begreber

Opgaver

Aktiviteter

Tegn på læring

Partikler

1: Stoffernes

1. Undersøg

1. Eleven forklarer, at molekyler er den

tilstandsform

tilstandsformer

mindste del af et stof og kan identificere

Molekyler



Tilstandsformer



Fast form



Væske

tre tilstandsformer.



Gas

3. Eleven argumenterer med korrekte

form, væsker og gasser
har særlige egenskaber
både på makroplan og
mikroplan.

de tre tilstandsformer.
2: Hvilken
tilstandsform?

2. Eleven forklarer med modeller, at
stoffer er opbygget af molekyler, og
fortæller om de særlige egenskaber ved de

begreber for, at alle stoffer er opbygget af
molekyler samt opstiller og afprøver
hypoteser, som belyser de tre
tilstandsformer.
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FAGTEKST 2: STOFFERNE KAN ÆNDRE TILSTANDSFORM
Læringsmål
Eleverne kan beskrive
sammenhængen mellem
tilstandsformerne og
overgangene imellem

Faglige begreber

Opgaver

Aktiviteter

Tegn på læring



Fordampe

3: Kan du finde den

2. Temperaturen under

1. Eleven forklarer ændringen i



korrekte tilstandsform?

fordampning

tilstandsformer ud fra illustrationerne i

Fortætte
4: Kan du finde det

3. Hvad kræver det at

rette navn for

smelte is?

forløbet.



Sublimere



Desublimere

tilstandsændringen?



Smelte

5: Et stof ændrer



Fryse



Energi

dem.

2. Eleven redegør for de faglige
betegnelser for overgangene mellem de
tre tilstandsformer.

tilstandsform
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3. Eleven redegør for, at der ved ændring
af et stofs tilstandsform enten bliver tilført
eller afgivet energi.

FAGTEKST 3: KOGEPUNKT OG SMELTEPUNKT
Læringsmål
Eleverne kan på
makroplanet redegøre
for detaljerne omkring

Faglige begreber

Opgaver

Aktiviteter

Tegn på læring



Smeltepunkt

6: Temperaturkurve

4. Vandets temperatur

1. Eleven forklarer, at forskellige stoffer



ved is’ opvarmning

ved opvarmning

har forskellige smelte- og

Frysepunkt

ændring i tilstandsformer 
ved størkningspunktet og

Størkningspunkt

kogepunktet for et udvalg 

Kogepunkt

af stoffer.
Eleverne kan forklare,
hvorfor temperaturen er
konstant, når is smelter
og vand koger.



Molekyler



Gas



Fast stof

størkningspunkter.
7: Forklaring på kurven
8: Temperaturkurve

2. Eleven beskriver med modeller, hvad

forskellige stoffer

der sker, når et stof når sit smeltepunkt.

ved vands fordampning
3. Eleven redegør for detaljerne omkring
9: Forklaring på kurven

6. Fra is til vanddamp

ændringer i tilstandformer og forklarer
herunder, hvorfor temperaturen er

10a,b,c,d: Hvilken
tilstandsændring finder
sted?
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5. Smeltepunktet for

konstant, når is smelter og vand koger.
7. Tilstandsændringer i
hverdagen
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