
UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2016 
 

 

 

Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i faget fysik/kemi.  

 

I det kommende år fortsætter fagteamet arbejdet med at videreudvikle undervisningen 

efter de gældende pensumbeskrivelser i Forenklede Fælles Mål. Blandt andet vil vi 

arbejde med fællesfaglige forløb i naturfagene.  

 

Denne undervisningsplan er derfor vejledende, mens vi udvikler det endelige forløb.  

 

 

Formål  

 

Fysik/kemi bygger videre på undervisningen i natur/teknologi, og forløbene i faget 

skal vekselvirke mellem tværfaglige naturfagsprojekter og fagspecifik 

undervisningforløb.  

 

I fysik/kemi er der en tradition for at arbejde med autentiske problemstillinger fra den 

nære og fjerne omverden.  

 

At anvende faget i praksis i for eksempel undersøgelser i naturen eller i forbindelse 

med målinger af energiforbruget i eget hjem eller på skolen.  

 

Der er behov for, at alle elever oplever, at faget er relevant og anvendeligt – også selv 

om de ikke kan forestille sig, at de skal have et fremtidigt erhverv, hvori elementer 

fra kemi, fysik, naturvidenskab og teknologi indgår.  

 

I vores samfund er der nu og i fremtiden et stort behov for unge med 

naturvidenskabelige og tekniske uddannelser. Da der i undervisningen i fysik/kemi 

udvælges autentiske kontekster og problemstillinger fra virkeligheden, får eleverne 

mulighed for at se, at der er talrige uddannelses- og erhvervsmuligheder for dem, der 

interesserer sig for naturvidenskab og teknologi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kompetenceområde  

 
Kompetencemål  

Undersøgelse  Eleven kan designe, gennemføre og 

evaluere undersøgelser i fysik/kemi  

Modellering  Eleven kan anvende og vurderer modeller 

i fysik/kemi  

Perspektivering  Eleven kan perspektivere fysik/kemi til 

omverden og relatere indholdet af faget 

til udvikling af naturvidenskabelig 

erkendelse  

Kommunikation  Eleven kan kommunikere om 

naturfaglige forhold med fysik/kemi  
 

 

Materiale:  

 

Kildeskolens fysik kompendium, egne materialer  

Uddrag af Prisma 7, 8 og Prisma Kemi 8/9 samt Ny Prisma 7, 8, 9 og +.  

Energi på lager, CASE DTU.  

Snapshots fra fremtiden, skolekontakten.dk. 

Hverdagens kemi, skolekontakten.dk. 

Klimakaravanen. 

Ønskebørn, Etisk råd.  

Besøg på Avedøre Spildevandscenter og WasteLab.  

Wikipedia og forskellige hjemmesider for fysik.  

Forsøg fra kopimapper til ovennævnte bøger.  

Bøger, hjemmesider etc., som indsamles gennem året af lærer og elever.  



Emner der arbejdes med:  
 

7. klasse  

 

7.01 Sikkerhed og mærkning  

7.02 Atomers opbygning  

7.03 Det periodiske system  

7.04 Grundstoffernes egenskaber - kemiske forbindelser 

7.05 Grundstoffernes egenskaber - stofegenskaber 

7.06 Grundstoffernes egenskaber - syre, base, salte  

7.07 Energiformer  

7.08 Forbrænding og carbonkredsløbet  

7.09 Energiomsætning  

7.10 Modeller for energiomsætning  

7.11 Carbon og nitrogenkredsløbet 

7.12 Reaktionsafstemning 

7.13 Energikvalitet  

7.14 Udvikling I samfundets energibehov  

7.15 Miljøpåvirkning 

7.16 Klimaændringer  

 

De tværfaglige projekter i 7 klasse: 

 

7.01 Hverdagens kemi 

7.02 Klimaændringer 

 

 

8. klasse  

 

8.00 Sikkerhed og mærkning  

8.01 Kemiske forbindelser, streg- og prikformler 

8.02 Fødevare - madkemi  

8.03 Organisk kemi: Alkohol-familien 

8.04 Elektricitet og magnetisme 

8.05 Elektriske kredsløb 

8.06 Elektromagnetisme, induktion og transformation 

8.07 Energiforsyning  

8.08 Teknologisk bæredygtighed  

8.09 Jordens ressourcer  

8.10 Udnyttelse af råstoffer  

8.11 Procesanlæg  

8.12 Processer og produkter  

8.13 Elektroniske kredsløb  

8.14 Teknologisk udvikling  



8.15 Designe teknologiske løsninger  

 

De tværfaglige projekter i 8 klasse: 

 

8.01 Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer. 

8.02 Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget. 

8.03 Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår. 

 

 

9. klasse  

 

9.00 Sikkerhed og mærknig  

9.01 Radioaktivitet  

9.02 Forskellige slags stråling 

9.03 Brug af stråling  

9.04 Ustabile atomkerner  

9.05 Fissionsprocessor  

9.06 Modeller for stråling 

9.07 Energistrømme  

9.08 Udvikling I samfundets energibehov  

9.09 Jordens ressourcer  

9.10 Jordens energistrømme  

9.11 Jordens magnetfelt og vejrsystemer  

9.12 Stjernehimlen og universets opbygning  

9.13 Universets opbygning  

9.14 Elektroniske kredsløb  

9.15 Designe teknologiske løsninger  

9.16 Teknologisk bæredygtighed  

 

De tværfaglige projekter i 9 klasse: 

 

9.01 Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget. 

9.02 Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer. 

9.03 Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår. 

9.04 Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår. 

 

 

10. klasse 

 

Undervisningen i 10. klasse tager udgangspunkt i seks tværfaglige projekter, hvor 

eleverne i grupper eller enkeltvis efter behov kommer til at samle op på naturfaglige 

emner. 

 

 



 

De seks tværfaglige fokusområder er: 

 

10.01 Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer. 

10.02 Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer. 

10.03 Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan. 

10.04 Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget. 

10.05 Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår. 

10.06 Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår. 


