
Årsplan Fysik/kemi 9.kl. 
 
Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem teori og praksis.  
Undervisningen knytter an ved de iagttagelser eleverne har gjort, eller kan gøre sig, i 
deres dagligdag. Og leder hen imod slutmålene efter 9kl, som beskrevet i Fælles Mål for 
fysik/kemi. http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-
Maal-2009-Fysik-Kemi/Slutmaal-for-faget-fysik-kemi-efter-9-klassetrin 
 
Uge Emne Mål 
33 – 40 Planter og gødningsstofffer Forståelse for at planter har 

brug for en række essentielle 
næringsstoffer for at vokse. 
 
Kende lieblings lov 
 
Kender forskel på mikro og 
makronæringsstoffer. 
 
Kendskab til kunstgødning og 
organisk gødning. 
 
Forståelse af hovedtrækkene i  
N-kredsløbet. 
 
Kendskab til sammenhængen 
mellem jordbund, pH-værdi 
og næringsstoffernes 
tilgængelighed. 
 
Kendskab til sammenhængen 
ml. gødning, algevækst og 
iltsvind i vandmiljøet. 
 
Simpel kemiskanalyse, kunne 
identificerere simple 
gødningsioner i en 
gødningsopløsning. 
 
Forståelse for hvad 
haveejeren og landmanden 
kan gøre for at minimere 
risikoen for forurening. 

38 Emneuge  
42 Efterårsferie  
45 – 47 Ingenting forsvinder Genbrug, metaller Kan beskrive de typiske 

metalegenskaber. 
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Kender eksempler på 
legeringer 
 
Kender udvalgte ædle og 
uædle metaller 
Ved at uædle metalle 
koroderes i luften. 
 
Kendskab til at de fleste 
metaller findes i jorden som 
kemiskeforbindelser. 
 
Kendskab til fremstilling af 
jern og kobber. 
 
Forstår at metaludvinding 
kræver enorme mængder af 
energi. 
 
Forstår betydningen af at 
metaller kan genanvendes. 

49 – 51 Plastik Kendskab til den kemiske 
sammensætning af plast. 
 
Alkaner/Alkener 
 
Kende forskellige monomer 
/polymerer 
 
Kendskab til Polymerisation 
 
Kende forskellige typer af plast 
(termoplast, elastomerer, 
hærdeplast) + Eksempler + 
hvordan ligger molekylerne i 
forhold til hinanden. 
 
Kende forskellige egenskaber 
ved plast 
 
Vide hvad bruges plast til i 
dagligdagen. 
 
Kendskab til at termoplast 
vender tilbage til sin grundform 
når den varmes op til 
glastemperaturen. 



 
Kendskab til Krympeplast 
 
Kendskab til Entropisk fjeder 
kontra stålfjeder. 
 
Kendskab til Polystyren 
(flødebollebakke og flamingo) 
 
Kendskab til Sodavandsflasker 
PET emission fra flaske til 
indhold. 
 
Vide hvad Pthalater er (hvorfor 
bruges, eks. PVC, emission) 
 
Kende mulige alternativer til 
pthalater 
 
Kendskab til 
afbrændingsprodukter fra 
forskellige typer af plast. 
 
Istand til at identificerer 
forskellige typer af 
plast(massefylde og afbrænding) 
 

52-1 Juleferie 
 

 

2 – 6 ”Energi på Lager” Induktion 
”Energi på lager” Transformation 
Evt. Besøg på måbjergværket 

Vide noget om Ørsted og 
Faraday og deres opdagelser. 

Kendskab til induktion. 
Kunne Fremstille en strøm med 
induktion samt viden om 
hvordan induktionsspændingen 
gøres større. 
Kendskab til vekselstrømskurver, 
og kunne bruge et skop til at 
beskrive disse. 

Kendskab til elværkets generator. 
Kan beskrive forskellen på 
Maksimaispænding og effektiv 
spænding 
Kendskab til trefaset 
vekselstrøm, herunder perioder, 



frekvens og watt-forbrug 

Vide hvordan elforsyningen er 
bygget op 

Viden om konsekvenser af 
energiforbrug(Syreregn, 
drivhuseffekt, forvitring af 
bygninger mm.)  

Kendskab til alternative 
energikilder. Vindmøller, 
Bølgeenergi, 
Brint”brændselsceller” og 
Vandkraft  
Kendskab til transformeren og 
dens virkemåde. 
Kende regler for vindinger og 
spændingsforskel 
Kendskab til begrebet 
amperevindinger 
Kendskab til transformersætning 
samt brug af denne. 
Kendskab til høj spænding og 
lavspænding. 
Kendskab til elforsyning ved 
hjælp af højspænding. Forklare 
hvorfor det er smart. 

 

 
7 Vinterferie  
8 – 12 Brintsamfundet, energilagring og solceller Kendskab til hvordan 

brændselscellen virker. 
 
Kendskab til forskellige typer af 
brændselsceller 
 
Viden om hvordan kunne man 
forestille sig opbygningen af et 
hydrogensamfund. 
 
Kendskab til hvorfor 
brændselscellen er smart. Men 
også hvilke forhindringer der er 
på nuværende tidspunkt. 
 



Kendskab til Solcellers 
virkemåde. 
 
Kunne lave målinger på 
Solcellens/brændselscellens 
effekt.  
 
Kendskab til Brombærsolcellen 

10 England  
13 Syreregn/drivhuseffekt Viden om at vores energiforbrug 

har konsekvenser. 
 
Kendskab til syreregn og 
hvordan den opstår. 
 
Kende forbrændingsprodukterne 
fra olie kul og gas. 
 
Kan beskrive C-kredsløbet 
 
Kan opstille simple 
modelopstillinger som viser CO2 
Indvirkning på drivhuseffekten 
 
Kan beskrive den naturlige 
drivhuseffekt. 
 
Kan komme med eksempler på 
hvordan msk. Kan skubbe til 
drivhuseffekten. 
 
Kan beskrive effekten af global-
opvarmning  
 

14 Påskeferie  
15+17 Fødevarekemi Kan påvise glycose og stivelse 

Kan påvise protein 
Kan beskrive 
forbrændingsprocesserne for 
fødevarer  

17-22 Repetition/dispositioner. 
 

 

    
 
 


