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Årsplan 2018/19 
Fag Fysik/kemi Gymnastikefterskolen Stevns 

Lærer CD Årgang 2018/19 

 
Eleverne skal i faget fysik/kemi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan fysik og kemi – og forskning i fysik og kemi – i samspil med de 
øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i fysik/kemi tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende fysiske og kemiske forhold i natur 
og teknologi med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt vigtige anvendelser af fysik og kemi. 
 

Faglige emner Uddybning Undervisning form IT Fælles Mål  

Stof (Naturfaglige 
hypoteser) 

Eleverne arbejde med opstille forsøg med 
udgangspunkt i egne hypoteser.  

Praktisk arbejde med forsøg. Teoretisk 
udgangspunkt i viden om stof model med 
rent stof og blandinger. 

digital 
dataopsam
ling 

“Eleven har viden om kemisk analyse” 
 
“Eleven kan formulere, undersøge og 
evaluere naturfaglige problemstillinger ud 
fra egne hypoteser”  

Partikler, stråling 
og Radioaktivitet 

Forløb om stråling Forsøg med måling af forskellige 
strålingstyper og forsøg med 
halveringstid. Derudover gennemgås 
forskellige modeller. 
 
 

GM 
simulering
er fra Phet 

“Eleven kan anvende modeller til at beskrive 
stråling” 
 
 “Eleven har viden om bølge- og 
partikelmodeller” 

Lys, lyd og bølger Forløb om lyd og lys med udgangspunkt i 
bølgeteori. 

Forsøg med illustration af bølgers 
egenskaber. Forsøg med lys. 

Simulering
er fra Phet 

“Eleven kan beskrive konsekvenser af 
elektromagnetisk stråling” 
 
 “Eleven har viden om virkninger af 
elektromagnetisk stråling”  
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Faglige emner Uddybning Undervisning form IT Fælles Mål  
Astronomi: 
Solsystemet 

Vores placering i universet og 
gennemgang af en række forskellige 
astronomiske objekter. 

Eleverne opstiller og arbejder med 
modeller som fremlægges. 

 “Eleven kan anvende modeller til at forklare 
om astronomiske fænomener og beskrive 
astronomiske objekter” 
 
 “Eleven har viden om astronomiske 
objekter og fænomener” 

Tyngdekraft Vi bevæger os på rumrejse iF = G
R2

M ·M1 2  

solsystemet med beregninger og 
simuleringer. 

Simuleringer af planetkredsløb. 
Eksperimenter med vandraketter. 
Beregninger af tyngdekraft 

Simulering
er  

“Eleven har viden om naturfaglige 
undersøgelser” 

 
 

Robotter og 
programmering 

Forløb med forskellige niveauer af 
programmering f.eks.: 
Blok-programmering og 
tekst-programmering 

Deduktiv undervisning med afprøvning af 
forskellige programmeringer til løsning af 
simple problemer. 

Python “Eleven kan programmere simple digitale 
løsninger”  
 
“Eleven har viden om 
programmeringssprog” 
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Faglige emner Uddybning Undervisning form IT Fælles Mål  
Energiomsætning Mekanisk energi og kemisk energi med 

udgangspunkt i eksempler fra hverdagen. 
Praktiske forsøg som illustrere forskellige 
energiomsætninger. 

digital 
dataopsam
ling 

“Eleven kan anvende modeller til at forklare 
energiomsætning” 
 
 “Eleven har viden om energikæder i 
naturen og i samfundet” 

Energiforsyning Om samfundets energibehov og 
alternative energikilder. 

Projektorienteret tilgang hvor eleverne 
problemformulere og undersøger 
forskellige muligheder inden for 
energiproduktion. 

 “Eleven kan undersøge og sammenligne 
energiteknologier”  
 
“Eleven har viden om energiteknologier” 
 
“Eleven kan diskutere naturgivne og 
samfundsmæssige faktorer, der har 
betydning for valg af energiteknologier” 
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Faglige emner Uddybning Undervisning form IT Fælles Mål  
Bæredygtighed Innovativt projekt med fokus på affald og 

kemien i vores affald herunder plastik. 
Eksperimenterende undervisning med 
fokus på kemi. 

 “Eleven kan forklare naturgivne og 
samfundsskabte forandringer i 
stofkredsløb” 
 
“Eleven har viden om naturgrundlagets 
betydning for energiforsyning” 

Kredsløb Om Nitrogen, Carbon og H2O.  Undersøgelser af forhold i lokalmiljøet og 
arbejde med modeller af kredsløb. 

 “Eleven kan anvende modeller til at forklare 
sammenhænge i stofkredsløb” 
 
 

 

 

Der tages forbehold for ændringer i løbet af skoleåret 
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