
[Fag] [År] 1 

Fagplan – Skabelon 
 

Fysik 
 

  
FORMÅL:  
Fysik omfatter menneskets forsøg på gennem hypoteser, eksperimenter og observationer at opnå en 
struktureret forståelse af verden. Faget er primært virkelighedsnært og praktisk, og inddrager 
eksperimentelt arbejde, teoretiske forklaringer, modeller, begreber og metoder. Arbejdet med fysikkens 
sprog og begreber er en del af faget. Faget bidrager til beskrivelse, forståelse og diskussion af 
erhvervsfaglige, teknologiske og samfundsmæssige forhold samt til naturvidenskabelig og teknologisk 
kompetence. Faget giver forståelse for naturvidenskabelig teori og arbejdsmetoder og deres betydning 
for udvikling af samfundet. 

Formålet med faget er at give eleverne indsigt i de fysiske principper og metoder, der danner grundlag 
for teknik og teknologi samt give forudsætninger for at kunne arbejde med fysikfaglige emner, der findes 
inden for et erhvervsuddannelsesområde. Faget skal i en praksisnær kontekst bidrage til elevernes 
forståelse af fysikkens betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, 
erhverv og samfund. 

På D-niveau skal faget endvidere give eleverne mulighed for at tilegne sig en begyndende 
studiekompetence. 

På C-niveau skal faget give eleverne erfaringer med anvendelse af centrale naturvidenskabelige 
arbejdsmetoder og tankegange ved løsning af konkrete erhvervs- eller almenfaglige problemstillinger, 
herunder vekselvirkningen mellem teori og praksis. Arbejdet med faget skal udvikle elevens 
kompetencer i relation til videregående uddannelse inden for det naturvidenskabelige, teknologiske og 
tekniske område samt bidrage til elevens almene kompetencer. 

MINISERIETS FAGLIGE MÅL 

Niveau F  
1. Har kendskab til brug af 
fysikkens grundlæggende 
love, formler og begreber i 
forbindelse med 
eksperimenter og til 
løsning af enkle teoretiske 
opgaver, 
2. kan foretage enkle 
beregninger ved 
anvendelse af fysiske 
formler, 
3. under vejledning kan 
medvirke til at udføre 
kvalitative og kvantitative 
fysiske eksperimenter 
samt redegøre for 
eksperimenternes formål, 

Niveau E  
1. Har kendskab til brug af 
fysiske formler og begreber 
i forbindelse med 
eksperimenter og til løsning 
af enkle teoretiske opgaver, 
2. kan udføre beregninger 
ved anvendelse af fysiske 
formler, 
3. har kendskab til fysiske 
fænomener og iagttagelser 
samt kan forholde sig til 
fysikfaglige 
problemstillinger fra sit 
uddannelsesområde, 
4. under vejledning kan 
planlægge og udføre 
kvalitative og kvantitative 
fysiske eksperimenter samt 

Niveau D  
1. Kan udvælge og 
anvende modeller og 
formler, som kvalitativt 
eller kvantitativt kan 
forklare forskellige fysiske 
fænomener og 
sammenhænge, 
2. kan udføre mere 
komplekse beregninger 
ved anvendelse af fysiske 
formler, 
3. kan forklare og forholde 
sig til fysikkens bidrag til 
forståelse af teknologi- og 
samfundsudvikling, 
4. kan planlægge og 
udføre kvalitative og 
kvantitative fysiske 

Niveau C  
1. Selvstændigt kan vælge 
og anvende modeller og 
formler, som kvalitativt 
eller kvantitativt kan 
forklare forskellige fysiske 
fænomener og 
sammenhænge, 
2. selvstændigt kan 
anvende komplekse 
beregningsmetoder ved 
anvendelse af fysiske 
formler, 
3. selvstændigt kan forklare 
og forholde sig til fysikkens 
bidrag til forståelse af 
teknologi- og 
samfundsudvikling, 
4. selvstændigt kan 
planlægge og udføre 
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4. kan registrere og 
anvende eksperimentelle 
data hensigtsmæssigt, 
5. under vejledning kan 
udarbejde enkel 
dokumentation for 
eksperimenter og 
6. kan medvirke til at 
anvende relevante it-
værktøjer til eksempelvis 
simulering, 
informationssøgning og -
behandling, 
databehandling, 
dokumentation og 
præsentation. 

redegøre for 
eksperimenternes formål, 
5. kan registrere og 
anvende eksperimentelle 
data hensigtsmæssigt, 
6. under vejledning kan 
udarbejde dokumentation 
for eksperimenter og 
formidle resultater ved 
anvendelse af både 
hverdagssprog og fagets 
sprog og 
7. kan medvirke til at 
udvælge og anvende 
relevante it-værktøjer til 
f.eks. simulering, 
informationssøgning og -
behandling, 
databehandling, 
dokumentation og 
præsentation. 

eksperimenter, herunder 
forklare sit valg af udstyr, 
5. kan registrere 
eksperimentelle data 
hensigtsmæssigt og 
udlede enkle 
matematiske/fysiske 
sammenhænge, 
6. kan dokumentere 
eksperimenter og formidle 
resultater ved anvendelse 
af fagets sprog, samt kan 
diskutere og vurdere 
resultaterne, 
7. kan diskutere og 
forholde sig til fysikfaglige 
og erhvervsfaglige 
problemstillinger og 
8. kan vælge og anvende 
relevante it-værktøjer til 
eksempelvis simulering, 
informationssøgning og -
behandling, 
databehandling, 
dokumentation og 
præsentation. 

kvalitative og kvantitative 
fysiske eksperimenter, 
herunder begrunde sit valg 
af udstyr, 
5. selvstændigt kan 
registrere eksperimentelle 
data hensigtsmæssigt og 
generalisere dem med 
henblik på at udlede 
matematiske/fysiske 
sammenhænge, 
6. selvstændigt kan 
beskrive eksperimenter og 
formidle resultater ved 
anvendelse af fagets sprog 
samt reflektere over og 
vurdere resultaterne, 
7. kan reflektere, bedømme 
og forholde sig til 
fysikfaglige og 
erhvervsfaglige 
problemstillinger og 
selvstændigt kan udvælge, 
vurdere og anvende 
relevante it-værktøjer til 
eksempelvis simulering 
informationssøgning og -
behandling, 
databehandling, 
dokumentation og 
præsentation. 

 
FAGETS LÆRINGSMÅL: 
 

Kompetencer  Energi  Fysik 

Selvstændig anvendelse 
af modeller og formler 
som forklarer fysiske 
fænomener 
(Eksperimentel 
kompetence) 
 
Selvstændig udførelse af 
komplekse beregninger 
ved anvendelse af fysiske 
formler 
(Beregningskompetence) 
 

 Eleven kan redegøre for den 
kemiske opbygning af kulhydrater 
– herunder mono-, di- og 
polysaccarider – hvor de findes og 
deres funktioner i kroppen, 

 Eleven kan redegøre for den 
kemiske opbygning af lipider – 
herunder mættet, monoumættet 
og polyumættet – hvor de findes 
og deres funktioner i kroppen, 

 Eleven kan redegøre for den 
kemiske opbygning af proteiner – 
hvor de findes og deres 
funktioner i kroppen, 

Eksempler 
Levnedsmiddel:  

 Eleven kender 
forskellige 
mikroorganismer, 

 Eleven kender 
mikroorganismers 
vækstbetingelser, 

 Eleven kan redegøre 
for forskellige 
smitteveje, 

 Eleven kan forklare 
om kroppens 
immunforsvar og 
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Selvstændig forklare og 
forholde sig til fysikken 
 

Selvstændigt udføre 
kvalitative og kvantitative 
fysiske eksperimenter 
(Modellerings- og 
repræsentationskompete
nce) 
 
Selvstændig anvendelse 
af eksperimentelle data 
 
Selvstændig 
dokumentation af 
eksperimenter 
(Kommunikations 
kompetence) 
 
Selvstændig refleksion af 
problemstillinger. 
 
Selvstændig anvendelse 
af relevant it 
(Informations- og 
vidensøgnings 
kompetence) 

 Eleven kan forklare, hvad kroppen 
bruger energi til, 

 Eleven kan forklare ATP-dannelse, 
 Eleven kan forklare 

energiprocentfordelingen og lave 
energiberegninger samt 

 Eleven kan begrunde energi- og 
proteinbehov hos en borger 
(case)ud fra teorien om 
energigivende næringsstoffer og 
energiberegning. 

 Eleven kan forklare 
fotosyntese/respiration 

 Eleven kan forklare hvilke stoffer 
der er energigivende i 
fødevarer/foder 

 Eleven kan omregne mellem 
forskellige enheder for energi 

 Eleven kan kende forskellige 
måder at anslå en persons 
energiforbrug på 

 Eleven kan relatere energiforbrug 
til mængder af fødevarer 

 Eleven kan kende til tab af energi 
i fødekæden 

 Eleven kan forklare 
om køkkenhygiejne.  

 
Gartner: 

 Eleven kan udregne 
en gødnings indhold 
af næringsstoffer ud 
fra den kemiske 
sammensætning 

 Eleven kan lave 
simple udregninger 
af gødningstildeling 
til planter 

 Eleven kan indstille 
en gødningsspreder 
og lave en 
spredetest 

 Eleven kan forklare 
betydningen af 
gødningernes fysiske 
kvalitet for 
spredbarhed og 
udbringningsnøjagtig
hed 

 Eleven kan teste det 
faktiske indhold af 
næringsstoffer i en 
gødning 

 Eleven kan forklare 
betydningen af en 
præcis tildeling af 
næringsstoffer til 
planterne 

 

Kompetencer  Mekanik  Tryk  

Selvstændig anvendelse af modeller og 
formler som forklarer fysiske fænomener 
(Eksperimentel kompetence) 
 
Selvstændig udførelse af komplekse 
beregninger ved anvendelse af fysiske 
formler (Beregningskompetence) 
 
Selvstændig forklare og forholde sig til 
fysikken 
 
Selvstændigt udføre kvalitative og 
kvantitative fysiske eksperimenter 

 Eleven ved hvad 
jævn bevægelse er, 
ikke jævn 
bevægelse og 
konstant 
acceleration 

 Eleven kan beregne 
acceleration 

 Eleven kan kunne 
beregne 
deceleration 

 Eleven ved at tryk 
er Kraft divideret 
med areal 

 Eleven kender til 
de forskellige Si 
enheder for tryk 

 Eleven kan 
omregne mellem 
de forskellige tryk 
enheder 

 Eleven benytter 
de rigtige enheder 
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(Modellerings- og 
repræsentationskompetence) 
 
Selvstændig anvendelse af 
eksperimentelle data 
 
Selvstændig dokumentation af 
eksperimenter (Kommunikations 
kompetence) 
 
Selvstændig refleksion af 
problemstillinger. 
 
Selvstændig anvendelse af relevant it 
(Informations- og vidensøgnings 
kompetence) 

 Elever skal kunne 
benytte de 
relevante formler 

 Eleven kan beregne 
tyngdeacceleration
en herunder det frie 
fald 

 Eleven kender til 
flow 

 Eleven kan beregne 
flow 

 Eleven kan arbejde i 
den korrekte Si 
enhed 

     

 Eleven benytter 
de rigtige 
matematiske 
formler 

 Eleven kan 
beregne et 
vakuum og kende 
til implosion 

 Eleven kan 
redegøre for 
Newtons tre love 

         

 

Kompetencer  Elektricitet og magnetisme  Bølger  

Selvstændig anvendelse af modeller og 
formler som forklarer fysiske 
fænomener (Eksperimentel 
kompetence) 
 
Selvstændig udførelse af komplekse 
beregninger ved anvendelse af fysiske 
formler (Beregningskompetence) 
 
Selvstændig forklare og forholde sig til 
fysikken 
 
Selvstændigt udføre kvalitative og 
kvantitative fysiske eksperimenter 
(Modellerings- og 
repræsentationskompetence) 
 
Selvstændig anvendelse af 
eksperimentelle data 
 
Selvstændig dokumentation af 
eksperimenter (Kommunikations 
kompetence) 
 
Selvstændig refleksion af 
problemstillinger. 
 
Selvstændig anvendelse af relevant it 
(Informations- og vidensøgnings 
kompetence) 

 Eleven kender til 
elektroner, strømstyrke, 
spænding og modstand 

 Eleven kan genkende enkle 
symboler 

 Eleven behersker Ohms lov 
 Eleven kan beregne 

erstatningsmodstande i 
serie og parallel 
forbindelser 

 Eleven kan beregne 
energiforbrug 

 Eleven kan beregne effekt 
·         

 Eleven kender til 
forskellige former for 
bølgebevægelse 

 Eleven kender til og 
arbejde med begreber 
som: frekvens, 
spektrum, amplitude, 
bølgelængde, 
interferens, 
elektromagnetiske 
bølger og fart 

 Eleven kan arbejde i det 
korrekte Si enheder 

 Eleven forstår 
principperne bag 
stemme, højtaler og 
mikrofon 

 Eleven kan forklare 
atomets opbygning, 
herunder Niels Bohrs 
atommodel samt 
fotonen 

 Eleven kender til 
brydning og refleksion af 
lys 
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PÅKRÆVET LÆSEMATERIALE: 

 
 
DIDAKTISKE METODER: 

● Opstart: Pensum bliver gennemgået i forhold i bekendtgørelsen, på de aktuelle niveauer. 

● Opbygning er timerne: som det fremgår nedenfor på en timeplan, startes alle timer med 

præsentation af emne, med fokus på læringsmål, som er formuleret ud fra kompetencemål. 

● Undervisningen varieres med tavleundervisning, mundtlige og skriftlige opgaver, både individuelt 

og i grupper samt forskellige forsøg. 

● Der arbejdes med kompendier, som indeholder kernestof og supplerende stof, med tilhørende 

læringsmål, som tydeliggøres for eleverne.  

● Der tages udgangspunkt i den enkelte elev, efter Vygotskys principper og differentiering. 

Principperne bag Cooperative learning indgår også i tilrettelæggelsen af de enkelte lektioner. 

● Ved hver opgave sættes en estimeret tid, som kan justeres efter behov. 

● Bevægelse indgår som en del af undervisningen i kortere sekvenser samt ved forsøgsarbejde. 

● Ved afslutning af hver time, selvevaluere eleverne, og der gives løbende feedback. Når et emne 

afsluttes, selvevalueres, efter test eller ved fælles gennemgang af de relevante forsøg. Derefter 

evalueres eleverne af lærer, som giver feedback ift. læringsmål.    

 
 
FAGETS INDHOLD: 

Uge Emne  

 Intro ● Bekendtgørelse 
● Opbygning af timerne 
● Fysik og fagretning 
● Opgave/test eller forsøg 

 Massefylde Kompendium1: “Massefylde” 
● Formler for massefylde 
● Si enheder 
● Archimedes lov 
● Matematikken bag 
● Væsker og irregulære emner med Rho under 1 
● Forsøg 
● Perspektivering 

 Kraft Kompendium2: “Kraft” 
● Si enheder 
● Formler 
● Sikkerhed 
● Tyngdeacceleration 
● Acceleration og deceleration 
● Newtons love 
● Bevægelsesretning 
● Moment 
● udveksling 
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● Forsøg 
● Perspektivering 

 Tryk  Kompendium3: “Tryk” 
   

     ● Si enheder 

 Grundlæggende begreber 

 Formler for tryk beregning 

 Enheder/omregninger 

 Sikkerhed 

 Forsøg 

 Perspektivering 

 Ellære Kompendium4: “Ellære” 
 

 Si enheder 

 Grundlæggende begreber 

 Sikkerhed 

 Beregninger 

 Forsøg 

 Perspektivering 

 Lyd. Lys og 
varme 

Kompendium5 ”Svingninger…” 

 Si enheder 

 Grundlæggende begreber 

 Sikkerhed 

 Formler 

 Atomets opbygning 

 Fotoner 

 Bølger 

 Egenskaber  

 Hastighed 

 Interferens 

 Farver 

 Forsøg 

 Perspektivering 
 

 Bevægelse Kompendium6 ”bevægelse” 

 Si enheder 

 Grundlæggende begreber 

 Sikkerhed 

 Jævn bevægelse 

 Jævn acceleration 

 Tyngde acceleration 

 Forsøg  

 Perspektivering 
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Timeplan i fysik Emne: 

Opstart Repetition 

Hvad lavede vi sidst - hvad lærte vi? 

5-10 

min 

Lærings

mål 

  

Midte 

 

 

 

 

 

Synlig læring og tydelige mål. Hvor skal vi hen? 

● Tavle uv. fælles gennemgang 

● Opgaver individuelt, og i grupper (med tidsintervaller) 

● Praktisk/teoretisk 

● Mundtligt/skriftligt. 

Intervall

er på 

10-25 

min 

Med 

forsøg 

Forsøg udføres i et omfang af ca. 20% af tiden Efter 

behov 

 

Uden 

forsøg 

 

 

 

 Tavle uv. fælles gennemgang 

 Opgaver individuelt, og i grupper (med tidsintervaller) 

 Praktisk/teoretisk 

 Mundtligt/skriftligt. 

Intervall

er på 

10- 

25 min 

Afslutnin

g 

Er målet nået? Se på læringsmål 

Formativ evaluering/feedback 

5-10 

min 
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BEDØMMELSESKRITERIER: 
Bedømmelseskriterier ud fra bedømmelsesskema 

Kompet
ence 

12 
Den 
fremragende 
præstation 

10 
Den 
fortrinli
ge 
præstat
ion 

7 
Den gode 
præstatio
n 

4 
Den 
jævne 
præstatio
n 

02 
Den 
tilstræ
kkelige  

00 
Den 
utilstr
ækkeli
ge  

-03 
Den 
ringe 
præst
ation 

Eksperi
mentel 

Eleven 
udfører med 
stor 
sikkerhed og 
selvstændigh
ed 
eksperimente
lt arbejde. 

Eleven 
udfører 
med 
nogen 
sikkerh
ed 
og  selv
stændig
hed 
eksperi
mentelt 
arbejde. 

Eleven 
udfører  e
ksperimen
telt 
arbejde. 

Eleven 
udfører 
delvist 
eksperim
entelt 
arbejde. 

Eleven 
udføre
r i 
ringe 
grad 
eksperi
mentel
t 
arbejd
e. 

Eleve
n 
udfør
er 
ikke 
ekspe
rimen
telt 
arbejd
e. 

Eleve
n ved 
ikke 
hvad 
ekspe
rimen
telt 
arbej
de er 

Beregni
ng 

Eleven 
anvender 
med 
sikkerhed og 
selvstændigh
ed 
beregninger , 
og overfører 
det til 
naturfag 

Eleven 
anvend
er med 
nogen 
sikkerh
ed og 
selvstæ
ndighed 
beregni
nger, og 
overfør
er det 
til 
naturfa
g 

Eleven 
anvender 
med 
nogen 
sikkerhed 
beregning
er, og 
overfører 
det delvist 
til 
naturfag 

Eleven 
anvender 
 beregnin
ger og 
overføre 
det 
delvist til 
naturfag 

Eleven 
laver få 
beregn
inger 

Eleve
n kan 
ikke 
lave 
bereg
ninger 

Eleve
n ved 
ikke 
hvad 
en 
bereg
ning 
er. 

Moddel
lerings- 
og 
repræs
entatio
n 

Eleven 
arbejder 
sikkert og 
indsigtsfuldt i 
arbejdet med 
de forelagte 
problemstillin
ger. 

Eleven 
arbejde
r sikkert 
og 
selvstæ
ndigt i 
arbejde
t med 
de 
forlagte 
proble

Eleven 
arbejder 
hensigtsm
æssigt 
med de 
forelagte 
problemst
illinger 

Eleven 
arbejder 
delvist 
med de 
forlagte 
problems
tillinger  

Eleven 
arbejd
er 
usikker
t med 
de 
forlagt
e 
proble
mstillin
ger 

Eleve
n 
arbejd
er 
utilstr
æk- 
keligt  
med 
de 
forlag
te 
proble

Eleve
n 
arbej
der 
ikke 
med 
de 
forela
gte 
probl
em- 
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mstillin
ger.  

mstilli
ng- 
er 

stillin
ger 

Komm
unikati
on 

Eleven 
fremlægger 
og forklarer 
struktureret 
og anvender 
fysik fagsprog 
i samspil med 
hverdagsspro
g.  

Eleven 
fremlæ
gger og 
forklare
r med 
sikker 
brug af 
faglige 
begrund
elser. 

 

Eleven 
fremlægg
er og 
forklarer 
sammenh
ængene 
med brug 
af en del 
faglige 
begrundel
ser.  

Eleven 
fremlægg
er 
sammen-
hængend
e med 
nogle 
faglige 
begrunde
lser.  

Eleven 
fremlæ
gger 
usamm
en-
hænge
nde 
med 
nogle 
få 
faglige 
begrun
delser. 
dialog 
om 
proble
mstillin
ger. 

Eleve
n 
freml
ægger 
usam
men-
hæng
ende 
med 
utilstr
ækkeli
g 
anven
delse 
af få 
faglig
e 
begru
ndels
er.  

Eleve
n 
freml
ægger 
ikke 

Inform
ation- 
og 
vidensø
gning 

Eleven 
anvender 
med stor 
sikkerhed og 
selvstændigh
ed  informati
oner inden 
for fysik, og it  

Eleven 
anvend
er med 
sikkerh
ed 
informa
tioner 
inden 
for 
fysik, og 
it  

Eleven 
anvender 
med 
nogen 
sikkerhed 
informati
oner i 
fysikfaget, 
og it.  

Eleven 
anvender 
få 
informati
oner 
inden for 
fysik, og 
it 

Eleven 
anvend
er i 
ringe 
grad 
inform
ationer 
inden 
for 
faget.,  

Eleve
n 
anven
der 
ikke 
naturf
aglige 
infor
matio
ner,  

Eleve
n har 
ingen 
forstå
else 
for 
fysik 

 
 

 
 

 
 


