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Bogsystem: Ny Prisma 9 og På tværs 

 

Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål 

Uge 34-36: 

Det sure, det salte, det 

basiske 

Side 8-23, samt 

tilhørende øvelser. 

Eleven har viden om reaktioner og processer i centrale 

stofkredsløb. Eleven kan med modeller forklare 

stofkredsløb i naturen. 

Uge 37-41: Jordens salte Side 24-41, samt 

tilhørende øvelser. 

Eleven har viden om samfundets brug og udlening af 

stoffer. Eleven kan vurdere miljøpåvirkninger af klima 

og økosystemer. 

Uge 43-45: Fællesfagligt 

om fremtidens 

bæredygtige produktion 

På tværs, side 4-21 

Arbejde med 

problemstilling og 

arbejdsspørgsmål  

Eleven har viden om kvalitetskriterier for forskellige 

typer af argumenter i naturfaglig sammenhæng. Eleven 

kan vurdere gyldigheden af egne og andres naturfaglige 

argumentation. 

Uge 46-48: 

Jordens skatte 

Side 42-50, samt tilhørende 

øvelser. 

Eleven har viden om teknologiers påvirkning og effekt 

på naturgrundlaget samt om ressourceforbrug, deponi 

og genanvendelse. Eleven kan vurdere en teknologis 

bæredygtighed samt designe og gennemføre 

undersøgelser om Jordens ressourcer. 

Uge 49-51: 

Der er noget i luften 

Side 106-117, samt 

tilhørende øvelser. 

Eleven har viden om carbons og nitrogens kredsløb. 

Eleven kan analysere dele af stofkredsløb 

Uge 2-6: 

Slægten alkohol 

Side 118-129, samt 

tilhørende øvelser. 

Eleven har viden om råstoffer og produktionsprocesser. 

Eleven kan undersøge udnyttelse af råstoffer og dele af 

produktionsmetoder 

Uge 8 -10: 

Lysets kilde 

Side 130-145, samt 

tilhørende øvelser. 

Eleven har viden om stråling. Eleven kan undersøge typer 

af stråling. 

Uge 11-12: 

Partikler med fart på 

Side 58-81, samt 

tilhørende øvelser. 

Eleven har viden om fissionsprocesser og om 

ioniserende strålings vekselvirkning med organisk og 

uorganisk materiale. Eleven kan skelne mellem 

naturligt og menneskabt ioniserende stråling og 

forklare udviklingen og perspektiver i udnyttelsen af 

kernekraft, herunder med animationer og simuleringer 

Uge14-16: Fællesfagligt  

om stråling fra 

omgivelserne 

På tværs, side 72-87  

Arbejde med 

problemstilling og 

arbejdsspørgsmål. 

Eleven kan vurdere gyldigheden af egne og andres 

naturfaglige argumentation. Eleven kan vurdere 

kvaliteten af egen og andres kommunikation om 

naturfaglige forhold. 

Uge 17,18,20,21: 

Repetition og 

prøvetræning 

  

 

 

Planen er foreløbig og tilpasses elevernes behov og tidsforbrug. 

 


