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Tid og fagligt område Aktivitet Kompetencemål 

Uge 33-37 
Fysik og kemi er 
overalt 

s. 8-18 Eleven kan undersøge enkle reaktioner mellem stoffer. 
Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres 
undersøgelser i naturfag. 
Eleven har viden om Jordens magnetfelt, vejrsystemer og 
klima. 

Uge 38-41 
Styr på tingene 

s. 20-32 Eleven har viden om elektriske og magnetiske fænomener. 
Eleven kan med modeller beskrive elektriske kredsløb. 

Uge 43-45 
Fælles fagligt 
fokusområde 

På tværs Eleverne arbejder med problemstilling og arbejdsspørgsmål 
til fokusområdet ”Bæredygtig energiforsyning på lokalt og 
globalt plan” 

Uge 46-50 
Ren kemi + En lille 
verden 

s. 82-89 Eleven har viden om stoffers fysiske og kemiske 
egenskaber. 
Eleven kan undersøge enkle reaktioner mellem stoffer. 
Eleven har viden om stoffers fysiske og kemiske 
egenskaber. 

Uge 2-6 
Fyldt med energi 

s. 48-66 Eleven har viden om centrale teknologiske gennembrud. 
Eleven kan identificere energiomsætninger i den nære 
omverden. 

Uge 8-11 
Fælles fagligt 
fokusområde 

På tværs Eleverne arbejder med problemstilling og arbejdsspørgsmål 
til fokusområdet ”Teknologiens betydning for menneskers 
sundhed og levevilkår” 

Uge 13-18 
Spiselig kemi 

s. 114-131 Eleven har viden om råstoffer og produktionsprocesser. 
Eleven kan beskrive sammenhænge mellem råstoffer, 
processer og produkter. 
Eleven har viden om karakteristika ved modeller i naturfag. 

Uge 19-20 
Det sure, det salte, det 
basiske 

Prisma 9  
s. 8-23 

Eleven kan med modeller forklare stofkredsløb i naturen. 
Eleven har viden om reaktioner og processer i centrale 
stofkredsløb.  

Uge 21-25 
Jordens salte 

Prisma 9 
s. 24-38 

Eleven kan vurdere miljøpåvirkninger af klima og 
økosystemer. 
Eleven har viden om samfundets brug og udledning af 
stoffer. 

 
Der vil blive udleveret diverse kopisider med praktiske øvelsesvejledninger. 
”Fysik-kemi-tjek.dk” vil blive brugt til træning og evaluering. 
Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug 


