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Årsplan 2017/18 

Det er altoverskyggende formålet med fysik-/kemiundervisningen er, at eleverne rustes til at møde fremtidige hverdagsproblemstillinger. Yderligere 
fokuseres der på, at eleverne kan beskrive, begrunde, resonere og analysere hverdagsproblemstillinger med fysik/kemi værktøjer. Altså en klar 
kobling mellem hverdag og teori. 

Fag Fysik/kemi. 10. klasse Gymnastikefterskolen Stevns

Lærer Peder Lund Årgang 2017/18

Faglige emner Uddybning Undervisning form IT Fælles Mål 
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Svingninger og lyd Atmosfærisk luft og densitet 
Lydens udbredelse 
Fortætning/fortynding 
Længde- og tværbølger 
Frekvens, bølgelængde og amplitude 
Resonans og interferens 
Ørets opbygning 

Induktiv og deduktiv. 
Gruppearbejde og plenumsdiskussioner og 
erfaringsudveksling.

I 10. klasse er der fokus på, at 
eleverne formulerer egne 
hypoteser ud fra naturfaglige 
problemstillinger, som 
undersøges med fx indsamling og 
analyse af data eller analyse af 
naturfaglige modeller. I 
forbindelse med dataopsamling 
anvender eleverne it-baserede 
værktøjer som fx dataloggere 
eller simuleringer. Eleverne skal 
forholde sig kildekritisk til de 
indsamlede data og have fokus 
på eventuelle fejlkilder, når de 
skal analysere 
undersøgelsesproces og data. På 
baggrund af analysen skal 
eleverne kunne bekræfte, 
omformulere eller forkaste deres 
hypoteser og dermed vurdere, 
om undersøgelsen giver basis for 
en konklusion, der eventuelt kan 
generaliseres, fx ved 
sammenligning med andre 
foreliggende 
undersøgelsesresultater. Eleverne 
formidler resultaterne af deres 
undersøgelser ved hjælp af 
selvvalgte, egnede 
formidlingsformer.
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Alkohol Opbygning af et alkohol 
Gæring 
Destillation - alkohols kogepunkt 
Nedbrydning af alkohol - ethanal 
Alkohols egenskaber 

Induktiv og deduktiv. 
Gruppearbejde og plenumsdiskussioner og 
erfaringsudveksling.

Forløbet skal gøre eleverne 
i stand til at udvælge og 
anvende kemiske 
analysemetoder i deres 
egne undersøgelser af 
stofkredsløb. Der er et øget 
fokus på forståelsen af 
stofkredsløb både set som 
en helhed og som en række 
delprocesser, der kan 
undersøges særskilt. Derfor 
skal eleverne anvende flere 
forskellige analysemetoder, 
og de skal arbejde med 
både kvalitativ analyse, 
som fx påvisning af ioner, 
elektrokemisk analyse som 
fx elektrolyse, og 
kvantitativ analyse som fx 
titrering.

Stråling og 
radioaktivitet

Lysets opbygning 
Isotoper 
Kerners henfald og henfaldsrækker 
Halveringstid 
Atombomben 
Fission og fusion

Induktiv og deduktiv. 
Gruppearbejde og plenumsdiskussioner og 
erfaringsudveksling.

I forløbet skal eleverne 

undersøge den kosmiske 

stråling, som rammer 

Jorden, både den 

lavfrekvente stråling, fx uv-

stråling og det synlige lys, 

samt den højfrekvente 

stråling, fx gammastråling. 

Undersøgelserne vil i nogen 

grad være teoretiske, og 

der bør være en naturlig 

kobling til det 

elektromagnetiske 

spektrums opbygning og 

energiniveauer.
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