
Årsplan for fysik i 7. b - 2022/23

Denne årsplan er bygget op efter kompetencemålene for efter 7. - 9. klasse i forenklede Fælles Mål med særligt fokus på 1. fase. Målene er
delt op i kompetencemål og færdigheds- og vidensmål. Kompetencemålene er generelle og overordnede, mens færdigheds- og vidensmålene
er mere nede i detaljen.

Årsplanen er en vejledende plan, der er fleksibel, således at ændringer meget vel kan forekomme, hvis klassen eller jeg skulle få gode idéer i
løbet af skoleåret. I løbet af året kommer vi til at arbejde med mange spændende emner. Som skrevet ovenfor er der plads til justeringer i
årsplanen, således at elevernes ønsker efterkommes inden for rimelighedens grænser.

Undervejs vil der som altid være emneuger, der tager en del af vores fysiktimer, men som selvfølgelig også bidrager til en spændende og
varieret undervisning.

Aktiviteter, læringsmål og tegn på læring er dynamiske igennem skoleåret.



uge Emne/aktivitet/ Kompetencemål Læringsmål for
undervisningsforløb

Tegn på læring Evaluering

32-37 Vi arbejder med fysik
og kemi

Eleven kan anvende og
vurdere modeller i
fysik/kemi

Jeg kan arbejde på en
hensigtsmæssig måde i
laboratoriet

Jeg kan udføre en filtrering og
destillation er

Jeg ved, hvad der
kendetegner en umættet,
mættet og overmættet
opløsning

Eleven tager forklæde og
sikkerhedsbriller på og står
op, når der skal laves forsøg

Eleven kan læse og følge en
instruktion

Eleven kan lave krystaller

Mundtligt

35 Faguge

38-43 Verdens byggesten Eleven kan anvende og
vurdere modeller i
fysik/kemi

Jeg kan skelne mellem
grundstoffer og kemiske
forbindelser

Jeg kender grundstofteorien,
og hvordan det periodiske
system er bygget op

Jeg kan bygge grundstoffer
med et molekylebyggesæt

Eleven ved, at alle
grundstoffer har et kemisk
grundstof

Eleven kender hovedgrupper,
perioder og trappetrinene i det
periodiske system

Fremlægning af et
grundstof

41 Faguge, fagdag tirsdag

42 Efterårsferie



44-47 Kemien i hjemmet Eleven kan designe,
gennemføre og
evaluere undersøgelser
i fysik/kemi

Jeg kan håndtere kemikalier
og kemikalieaffald korrekt

Jeg kan definitionen på en
syre og en base

Jeg kender nogle af de syrer,
der bliver brugt mest i
laboratoriet og kan teste
deres styrke.

Jeg kan opstille en
reaktionsligning

Jeg ved, hvad et salt er

Eleven tester kemikalierne og
smider dem i de rigtige
beholdere.

Eleven kan påvise H+ioner og
OH-ioner.

Eleverne kan bruge pH-papir

Eleven kan foretage en
neutralisation og finde ud af
slutproduktet

Rapport

44 Terminsprøver/fagdage, fagdag fredag

48-50 Dansen på
nattehimlen

Eleven kan designe,
gennemføre og
evaluere undersøgelser
i fysik/kemi

Jeg kender forskel på
astrologi og astronomi

Jeg ved hvad et stjerneskud
og meteoritter er.

Jeg kan forklare månens
bevægelser

Eleven kan nævne de mest
almindelige stjernetegn og
kan genkende dem ud fra
deres stjernebillede

Eleverne bruger begreberne
aftagende, tiltagende, nymåne
og fuldmåne

Fremlægning af et
stjernetegn

51, 52 Juleferie



1-6 Boligen materialer, el
og varme

Eleven kan designe,
gennemføre og
evaluere undersøgelser
i fysik/kemi

Jeg kan forklare
kalktrekanten

Jeg kender forskel på de
forskellige byggematerialer.

Jeg kan bygge et kredsløb

Eleven kan omdanne kalk til
brændt kalk til læsket kalk

Eleven tegner et diagram over
kredsløbet med de korrekte
diagramtegn.

Eleven kan gennemskue om
et kredsløb er serie- eller
parallelforbundet

For- og eftertest

4 Fagdag/alternative dage/skitur

7 Vinterferie

8-13 Solen og vejret Eleven kan
perspektivere fysik/kemi
til omverdenen og
relatere indholdet i
faget til udvikling af
naturvidenskabelig
erkendelse

Jeg kan beskrive vandets
kredsløb og tilstandsformer

Jeg kan forklare udtryk fra en
vejrudsigt

Jeg kan foretage målinger og
bruge min viden til at lave min
egen vejrudsigt

Eleven bruger aktivt modeller i
sin forklaring

Eleven bruger udtryk som
temperatur, lufttryk, nedbør og
luftfugtighed i sin
kommunikation

Eleven anvender relevante
hjemmesider, fx DMI

Vejrudsigt

9 Projektuge

14 Påskeferie

15 - 17 Jorden giver
betingelser for liv

Eleven kan designe,
gennemføre og

Jeg kan forklare hvordan
Jorden er blevet dannet samt

Eleven kender atmosfærens
sammensætning

Hvad har du lært



evaluere undersøgelser
i fysik/kemi

de vigtigste luftarter.

Jeg kan forklare fotosyntesen
og kulstoffets kredsløb

Jeg ved, hvad drivhuseffekt
er.

Eleven kan teste for
hydrogen, oxygen, nitrogen,
kuldioxid

Jeg ved hvordan CO2 dannes

18 Årsprøver/fagdage

19, 21,
23, 24

Musik og lyd Eleven kan
kommunikere om
naturfaglige forhold
med fysik/kemi

Jeg kan måle lydens fart

Jeg ved hvad en svingning er

Jeg kan forklare lydens vej
gennem øret.

Eleven kan forklare resonans,
bug og knudepunkt

Eleven kan vise en svingning

Eleven ved hvilke enheder
man skal bruge (hertz,
decibel)

Tip 13

20 Forårsfri

22 København

25 Emneuge


