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STUDIEPLAN	FYSIK:	

9.	klasse	(1	periode	på	3	uger)	
Emne: Pensum: Kompetencer: 

I 9. klasse lægges 
hovedvægten i 
fysikundervisningen på 
varmelære også kaldt 
termodynamik. 

Varmeudvidelse, Længdeudvidelses-koefficient, 
Gaslovene, Sammenhæng mellem tryk og temperatur 
og volumen, Idealgas ligningen, Vand-3 fasers 
diagram, Densitet-massefylde, Opdrift, 
Termodynamikkens hovedsætninger, Varmekapacitet, 
Varmepumpe.  

Grundlæggende forståelse for fysikkens 
love og evne til at anvende dem til 
opgaveløsning og til enkle forsøg. 

 Emner til udforskning: Termometre, Luftballon og 
zeppeliner, Dampmaskiner, Trykket - påvirkning på 
mennesket, Kraftvarmeværker, Klima. 

 

 

10.	klasse	(1	periode	på	3	uger)	
Emne: Pensum: Kompetencer: 

I 10. klasse lægges 
hovedvægten på 
bevægelseslære, energi og 
arbejde. 

Newton og Galileis indflydelse på videnskaben, den 
videnskabelige metode – brug af tabeller og grafer, 
begreberne masse og kraft. 

Supplere den grundlæggende forståelse 
af fysikken med et historisk perspektiv 
og en forståelse for den videnskabelige 
metode som sådan. 

 Newtons 3 love, bestemmelse af tyngdeaccelerationen 
ved hjælp af frit fald og pendulsvinger, 
hastighedsmålinger, bevægelsesligninger for 
bevægelser med jævn hastighed og med jævn 
acceleration, uafhængighedsprincippet for bevægelser 
– lodret og vandret kast, bevægelsesenergi og 
energibevarelse, bevægelsesmængde (impuls), retning 
og bevarelse, mekanisk arbejde, rotationsbevægelse – 
retning og bevarelse (kvalitativ) og centrale elastiske 
og uelastiske sammenstød (kvalitativ). 

 

HF	1	(1	periode	på	3	uger)	
Emne: Pensum: Kompetencer: 

I 1. HF lægges hovedvægten 
på elektricitet og 
magnetisme. 

Elektricitet og magnetisme, herunder begreberne 
strøm, spænding, modstand, energi, effekt, galvanisk 
og statisk elektricitet.  

Forståelse for elektriske fænomener, 
energi, arbejde og elektriske felter. 

 Elektromagnetisme som grundlag for kraftmaskiner. 
Jævnstrøm, vekselstrøm, generatorer, transformatorer, 
induktiv og kapacitiv modstand, selvinduktion. 

 

 Desuden elektriske og elektromagnetiske felter som 
grundlag for telekommunikation. 

 

 Udladninger i fortyndede gasser, lysstofrøret, 
katodestråler. 

 

 

HF	2	(1	periode	på	2	uger)	
Emne: Pensum: Kompetencer: 

I 2. HF lægges hovedvægten 
på energi som abstrakt 
begreb, herunder lys, bølger 
elektromagnetismens 
ligninger og kvantefysikkens 
konceptuelle fundament. 

Energi, herunder energiformer og deres forskellige 
kvalitet. Energiomsætning, herunder effekt, 
energiforbrug og nyttevirkning. Kinetisk og potentiel 
energi i tyngdefeltet nær Jorden.  
Energiteknologi og forskellige energikilder. 

En forståelse for elektromagnetiske 
fænomener, bølgedynamik, lys og 
kvantefysikkens fundament. 

 Bølger, herunder grundlæggende egenskaber som 
bølgelængde, frekvens, udbredelsesfart og interferens. 
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Lyd og lys som eksempler på bølger, herunder deres 
fysiske egenskaber. Det elektromagnetiske spektrum, 
fotoner og atomers absorption og emission af stråling. 

 Atomers og atomkerners opbygning. Radioaktivitet, 
herunder henfaldstyper, aktivitet og henfaldsloven. 

 

 
 


