
Fysik/kemi 
 
Signalement af faget 
Der undervises i fysik/kemi på 7. og 8. klassetrin. 
 
De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: 
 

 Fysikkens og kemiens verden 

 Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse 

 Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund 

 Arbejdsmåder og tankegange 
 
I fysik/kemi skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de fire områder 
udvikles som en helhed gennem forløbet fra 7. til 10. klassetrin både i faget fysik/kemi, og 
når fysik/kemi indgår i tværgående emner og problemstillinger. Undervisningen i fysik/kemi 
bygger på de kundskaber og færdigheder, eleverne blandt andet har erhvervet i 
natur/teknik. 
 
De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, 
gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighed for 
at: 
 

 Tilegne sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold samt videreudvikle 
arbejdsmetoder og udtryksformer 

 Forstå fysik og kemi og deres anvendelser som en del af vores kultur og 
verdensbillede 

 Engagere sig i, forholde sig kritisk til og handle ansvarligt i forhold til 
problemstillinger med naturfagligt indhold 

 
 
Formål for faget fysik/kemi 
Formålet for undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om 
fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af 
naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik 
på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af. 
 
Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse 
og nysgerrighed over for naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at 
udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære. Eleverne bør opnå tillid til egne muligheder 
for at forholde sig til problemstillinger med naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af 
betydning for den enkelte og samfundet. 
 
Undervisningen skal bidrage til elevernes grundlag for at få indflydelse på og tage 
medansvar for brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt. Undervisningen 
skal give eleverne mulighed for at erkende naturvidenskab og teknologi som en del af vor 
kultur og vort verdensbillede. 
 
 
Slutmål efter 8. klassetrin 
Med sigte mod folkeskolens slutmål efter 9./10. klassetrin følger skolens slutmål 
beskrivelsen for Trinmål efter 8. klassetrin i Fælles mål – Faghæfte 16 – Fysik/kemi.  
 


