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Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer 
(sommer-efterårsferien) 
 
Kemiske bindinger og kemisk energi  
I dette forløb får eleverne en dybere forståelse af forskellige kemiske bindinger: kovalente 
bindinger, ionbindinger og metalbindinger. Dette kan give dem nye vinkler på velkendte 
begreber som molekyler og kemiske reaktioner. 
 
Fællesfagligt forløb om CO2 
Dette fællesfaglige forløb mellem fagene biologi, geografi og fysik/kemi har til opgave at 
belyse det af læseplanen for fysik/kemi fastlagte problemfelt "Den enkeltes og samfundets 
udledning af stoffer". Målet med undervisningsforløbet er, at eleverne kan forklare, hvordan 
mennesket gennem udledning af drivhusgasser er medvirkende til at påvirke den globale 
opvarmning og skubbe til balancen i carbonkredsløbet. 

Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan 
(efterårsferien-jul) 
 
Energiomdannelse og energiproduktion 
Dette forløb sætter fokus på metoder til både konventionel og vedvarende energiproduktion. 
Intet moderne samfund kan undvære en effektiv produktion af strøm og varme. Samfundets 
økonomi er fuldstændig afhængig af energiproduktionen. Eleverne skal forholde sig til 
produktion af energi, transport af energi samt fordele og ulemper ved energiproduktion. 
 
Elektromagnetisme 
I dette forløb får eleverne en indføring i sammenhængen mellem elektricitet og magnetisme 
og lærer om, hvordan man kan generere og transformere vekselstrøm. Implikationerne for 
vores energiforsyning må de dog vente lidt med at opdage. 
 
Metaller og batterier 
Forløbet indledes med spændingsrækken og dennes anvendelse ved korrosion og i batterier. 
For at belyse vigtigheden af korrekt bortskaffelse af brugte batterier inddrages tungmetaller. 
 
Fællesfagligt forløb om fjernvarme 
Dette fællesfaglige forløb mellem fysik/kemi, biologi og geografi har til opgave at belyse det 
centralt fastlagte fokusområde "Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan". Målet 
med dette forløb er, at eleverne kan argumentere for, hvordan fjernvarmeproduktion i 
Danmark kan forbedres, samt hvilke fordele og udfordringer der kan være ved brugen af 
fjernvarme. 
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Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår 
(jul-vinterferien) 
 
Ud i universet 
Forløbet indledes med kometer fra Solsystemets udkant og deres påvirkning af livet på 
Jorden, både før og fremover. Derefter kigger vi ud på stjernerne og ser på, hvor ekstreme 
afstandene i universet er. Endelig undersøges exoplaneter og muligheden for liv i rummet. 
 
Atomfysik – kort fortalt 
Forløbet er en kort genopfriskning af atomfysikken inden forløbet om radioaktivitet. 
 
Radioaktivitet  
Sigtet med dette forløb er at give eleverne en forståelse for radioaktivitet. Forløbet indledes 
med en repetition af atomet, hvorefter fokus flyttes til samfunds- og helbredsmæssige 
konsekvenser. Radioaktivitet er et svært begreb, der er omgærdet af mange myter. Men 
viden om radioaktivitet er vigtig både for at kunne forstå og tage stilling til store 
samfundsmæssige spørgsmål og for at kunne forholde sig til personlige problematikker som 
fx risiko ved helbredsundersøgelser. 
 
Fællesfagligt forløb om stråling 
Dette fællesfaglige forløb i biologi, geografi og fysik/kemi har til opgave at belyse det centralt 
fastlagte fokusområde "Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår". Herigennem 
skal eleverne opnå viden om strålings indvirkning på Jordens klima samt strålings betydning 
for menneskets sundhed. 
 

Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår 
(vinterferien-påske) 
 
Organisk kemi 
I forløbet vil eleverne stifte bekendtskab med begrebet organisk kemi, navngivning af 
organiske forbindelser, samt hvorfor organisk kemi er et særligt felt inden for kemien. 
 
 
Olieprodukter 
Eleverne skal i dette forløb arbejde med alkaner, olieraffinering og olieprodukter. Forløbet 
bygger videre på forløbet om organisk kemi. 
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Fællesfagligt forløb: Hjælp landsbyen 
Dette fællesfaglige forløb mellem fysik/kemi, biologi og geografi har til opgave at belyse det 
centralt fastlagte fokusområde "Teknologiens betydning for menneskers sundhed og 
levevilkår". Eleverne bliver præsenteret for en række problemstillinger, som tager 
udgangspunkt i en landsby i et udviklingsland. De skal med afsæt i deres viden fra 
naturfagene undersøge, diskutere og designe simple tekniske løsninger, der kan forbedre 
landsbyboernes levevilkår og sundhed. 
 
Frem mod naturfagsprøven 
Efter udtræk af fællesfagligt fokusområde – tidligst 1. april – arbejder eleverne resten af 
skoleåret med deres problemstilling og arbejdsspørgsmål frem til den fællesfaglige prøve. 
 
 


