
Årsplan for Naturfag i overbygningen. (Ret til ændringer forbeholdes). 

Overordnet. 

Den fælles naturfagsprøve i 9. klasse er en realitet. Det betyder, at biologi, geografi og fysik-kemi har en fælles årsplan. 

Årsplanen indeholder 4 områder, som eleverne undervises i ud fra de tre naturfaglige vinkler. Eleverne skal jf. fællesmål i alle tre 

fag, kunne 

· undersøge: de skal kunne designe, gennemføre og evaluerer undersøgelser i hvert af de tre fag 

· modellere: de skal kunne anvende og vurderer modeller i hvert af de tre fag 

· perspektivere: de skal kunne perspektivere til omverdenen og relaterer indholdet fra de tre fag til udvikling af    

             naturvidenskabelig erkendelse. 

· kommunikere: de skal kunne kommunikere om naturfaglige forhold i hvert af de tre fag. 

Faglærerne bygger undervisningen op om 4 fælles emner med hvert vores faglige perspektiv. Eleverne arbejder undrende, 

undersøgende og evaluerende i hvert fag og med de tilhørerende færdigheds- og vidensmål. 

Afsluttende går eleverne i 9. klasse op til en naturvidenskabelig prøve. 

Undervisningen i naturfagene foregår både i 8. og 9. klasse, da biologi er sammenlæsning mellem de to klasser. 

Metoder i undervisningen. 

Hver faglærer anvender egne materialer i forhold til emnet. Vi er enige om, at vi har mulighed for i langt højere grad at relatere 

emnerne til virkeligheden og give eleverne en fornemmelse af vigtigheden af naturfag, samt deres forankring i hverdagen og 

det globale samfund. Eleverne er vant til at arbejde med innovativ undervisning og kender metoder og kompetencerne det 

kræver. Vi vil anvende disse i Naturfag i overbygningen. 

Vi deltager i 9. klasse i forsøgsordningen omkring den skriftlige prøve. Det er et to årigt projekt og starter i 2022.  

Faglærere: Michael (9. klasse: Fysik kemi, 8.-9. klasse: geografi), Jannie (8.-9. klasse: biologi), Line (8. klasse: Fysik kemi) 



 

Uger Fællesfagligt fokusområde Biologi Fysik Kemi Geografi 

32-45 Katastrofer 

- Frygt og håb 

 

Hovedindhold:  bakterier, celler, 
DNA, sygdomme, immunforsvaret, 
vaccine, biologiske katastrofer 
(epidemier og pandemier) og 
kredsløb.  
Vi tager på tur til Steno museet 
sammen med 7. klasse d. 21. 
september. 
 
Mål for undervisningen:  
undersøgelser, modellering og 
perspektivering i naturfag 
Krop og sundhed 
Celler. Mikrobiologi og bioteknologi 
Evolution 
Økosystemer 
Generelt om formidling, 
argumentation, ordkendskab og 
faglig læsning og skrivning. 
Verdensmål: #3, #6, #13 
Evaluering: Vi evaluerer løbende i 
vores logbøger samt efter endt forløb 
i en tilrettet læringsstreg. På den 
måde er det lettere for eleverne at gå 
til opgaven, når de har trukket et 
emne til prøven.  
 

Hovedindhold:  
Energi og energi omdannelse 
Ioniserende stråling  
Menneskeskabte ulykker 
(Atombomben / Tjernobyl), 
vejrfænomener. 

 
 

 

Mål for undervisningen: 
 

Eleven kan anvende modeller til at 

beskrive stråling 

  

Eleven har viden om bølge- og 

partikelmodeller 

 

Eleven kan perspektivere fysik/kemi til 

omverdenen og relatere indholdet i 

faget til udvikling af 

naturvidenskabelig erkendelse 

  

 Eleven kan beskrive konsekvenser af 

elektromagnetisk stråling 

 

Evaluering: 

 

Hovedindhold:  
Jordskælv og vulkaner  
Tornadoer og orkaner  
Tsunami  
  
Dominokatastrofer  

 

 
Mål for undervisningen: 
Eleven kan analysere naturlige globale 

kredsløbs betydning for 

erhvervsforhold og levevilkår. 

Eleven kan med simuleringer forklare 

hovedargumenter for 

pladetektonikteorien. 

Eleven kan beskrive løsningsforslag i 

forhold til klimaændringer og global 

opvarmning. 

Eleven har viden om sammenhænge 

mellem vejrsystemer, havstrømme og 

klimainddelinger. 

Eleven har viden om aktuelle 

klimaproblematikker, klimateorier og 

klimamodeller. 

 

Evaluering: 

 

47-50 Rummet  Hovedindhold:  Livets opståen, Celler, 
Livet i rummet, Kroppen i rummet, 
Mad i rummet, Ilt og carbondioxid  
Vi repeterer fællesviden om tingenes 
tilstande på jorden. Livet der opstod 
og evolution. Menneskekroppens 
opbygning. Plantelære osv. Derefter 
gør vi os overvejelser omkring, 
hvordan vi kan blive i stand til at 

Hovedindhold: 
 
Magnetisme, vandrensning, gasarter 
(livsnødvendige og skadelige), 
tyngdekraften, energi, friktion, stråling 
(lys og ioniserende. 

 

Hovedindhold: 
 
Drivhuseffekt  
Pladetektonik  
Jordbundstyper  
Effektiv energiproduktion 

Jordens opbygning 

 



immigrerer til Mars. Eleverne 
designer biosfære til mad og bolig.   
Verdensmål: #2, #3, #6, #7, #12, #13  
 
Mål for undervisningen:   
Perspektivering i naturfag 
Evolution, Økosystemer 
Krop og sundhed 
Celler, mikrobiologi og bioteknologi 
Generelt om formidling, 
argumentation, ordkendskab og 
faglig læsning og skrivning. 
 
Evaluering: Vi evaluerer løbende i 
vores logbøger samt efter endt forløb 
i en tilrettet læringsstreg. På den 
måde er det lettere for eleverne at gå 
til opgaven, når de har trukket et 
emne til prøven. 

Vi vil tage udgangspunkt i de 
udfordringer man vil møde ved ophold 
i rummet. Og hvordan man kan vende 
udfordringer til fordele, og bruge det i 
overlevelsen på f.eks. Mars. 
 
Eleven har viden om Jordens 
magnetfelt, vejrsystemer og klima. 
Eleven har viden om udvikling i 
forståelsen af Jordens og Universets 
opbygning 

Eleven har viden om klimaændringer 
og vejrfænomener. 
Eleven kan forklare, hvordan ny viden 
har ført til ændringer i forståelse af 
Jorden og Universet. 
 
Evaluering: 
Gennem hele forløbet arbejder vi 
fortløbende med emnet ud fra 
devisen: “Hvad hvis jeg trak dette 
emne til prøven? Hvilke underemner 
og forsøg kunne være interessante at 
arbejde med?” 

Vi skal kigge på nogle af de store 
forskelle på Jorden og Mars. Vi skal bl.a. 
kigge på planeternes opbygning og 
atmosfærer. 
 
Eleven har viden om aktuelle 
klimaproblematikker, klimateorier og 
klimamodeller. 
Eleven har viden om Jordens opbygning 
og den geologiske udvikling. 
Eleven kan med simuleringer forklare 
hovedargumenter for 
pladetektonikteorien. 
 
Evaluering: 
 
Gennem hele forløbet arbejder vi 
fortløbende med emnet ud fra devisen: 
“Hvad hvis jeg trak dette emne til 
prøven? Hvilke underemner og forsøg 
kunne være interessante at arbejde 
med?” 
 

1-9 Grønland og 

klimaforandringer 

Hovedindhold:  klima, økosystem, 
solen, drivhuseffekten, dyre- og 
planteliv.  
Vi får en fællesforståelse af Grønland 
i det Arktiske område. Der vil især 
være fokus på dyr og planters 
levebetingelser, der er markant 
anderledes fra danske forhold. 
Derudover vil klimaforhold og -
ændringer fylde en del i dette emne.  
Verdensmålene: #7, #11, #13, #14 
 
Mål for undervisningen:   
undersøgelser, modellering og 
perspektivering i naturfag 
Evolution 
Økosystemer 

Hovedindhold: 
Lys – refleksion 
Albedo 
Tilstandsformer 
Osmose 
Drivhuseffekten 
global miljøkemi 
Boligbyggeri 
Permafrost og frigivelse af gasser 

 
 
Vi skal kigge på Grønland som en del 
af Arktis, og hvilke konsekvenser 
drivhuseffekt og global opvarmning 
har på området. 
 
 

Hovedindhold:  
Klima- og plantebælter, nedbør, 
hydrotermfigurer, erhverv, 
drivhuseffekt, grønlandspumpen. 
Vi skal arbejde med Grønlands 
opbygning, klima og vigtigheden af 
området - både naturmæssigt og 
politisk. 
 
Du kan placere og afgrænse det arktiske 
område.  
Du kan beskrive de fire klimazoner. 
Du kan beskrive sammenhængen 
mellem klima og levevilkår i Grønland. 
Du kan forklare, hvordan den 
menneskeskabte drivhuseffekt opstår. 
Du kan vurdere de globale følger af den 
menneskeskabte drivhuseffekt. 



Generelt om formidling, 
argumentation, ordkendskab og 
faglig læsning og skrivning. 
 
Evaluering: Vi evaluerer løbende i 
vores logbøger samt efter endt forløb 
i en tilrettet læringsstreg. På den 
måde er det lettere for eleverne at gå 
til opgaven, når de har trukket et 
emne til prøven. 

Du kan analysere klimaændringernes 
følger for dyr og mennesker i Arktis. 
Du kan vurdere de globale følger af 
den menneskeskabte drivhuseffekt. 

 
Evaluering: 
Gennem hele forløbet arbejder vi 
fortløbende med emnet ud fra 
devisen: “Hvad hvis jeg trak dette 
emne til prøven? Hvilke underemner 
og forsøg kunne være interessante at 
arbejde med?” 
 

 
 
Evaluering: 
Gennem hele forløbet arbejder vi 
fortløbende med emnet ud fra devisen: 
“Hvad hvis jeg trak dette emne til 
prøven? Hvilke underemner og forsøg 
kunne være interessante at arbejde 
med?” 
 

10-15 Plastik Hovedindhold:  Den menneskeskabte 
tidsalder, Plastik fantastisk – det nye 
vidunderprodukt, Mikroplast, Plast i 

havene, Bioakkumulation, Affald og 
genbrug  
 Vi repeterer om plastik i mange 
afskygninger og får en forståelse af 
produktet, inden vi ser på 
konsekvenserne af forurening med plastik 
og andet. Vi kigger på havet som 
økosystem.   
  
Netværk: OMHU, forældre, Matas, 
genbrugspladsen i Brande 
Verdensmål #12, #14  

 
Mål for undervisningen:   
undersøgelser, modellering og 
perspektivering i naturfag 
Evolution 
Økosystemer 
Celler, mikrobiologi og bioteknologi 
Generelt om formidling, 
argumentation, ordkendskab og 
faglig læsning og skrivning. 
 

Evaluering: Vi evaluerer løbende i 
vores logbøger samt efter endt forløb 
i en tilrettet læringsstreg. På den 
måde er det lettere for eleverne at gå 

Hovedindhold: 

Plastisk kemiske opbygning, fra 
olie -> plastik (og brændstof), 
bortskaffelse af plast 
(genbrug/forbrænding/konsekvens
er) 
Identifikation af plasttyper, Micro 
plast. 
 
Vi skal arbejde med oliens vej til 
plast - hvordan genkender man de 
forskellige plasttyper, hvad er 
deres forskellige egenskaber? 
Hvordan bortskaffer man plast? Og 
hvad er microplast? 
 
Evaluering: 
Gennem hele forløbet arbejder vi 
fortløbende med emnet ud fra 
devisen: “Hvad hvis jeg trak dette 
emne til prøven? Hvilke underemner 
og forsøg kunne være interessante at 
arbejde med?” 
 

Hovedindhold: 

Produktionskæder  
Forurening 
Affald og genbrug 
Mikroplast 
Miljøpåvirkninger i fremtiden 
 
 
Vi arbejder med plastproduktion, 
forbrug og genbrug.  
Vi skal bl.a. se på hvilke 
konsekvenser brugen af plastik har 
på miljøet og hvordan vi kan 
overkomme denne udfordring. 
 
 
Evaluering: 
Gennem hele forløbet arbejder vi 
fortløbende med emnet ud fra devisen: 
“Hvad hvis jeg trak dette emne til 
prøven? Hvilke underemner og forsøg 
kunne være interessante at arbejde 
med?” 
 



 

til opgaven, når de har trukket et 
emne til prøven. 

   I Maj/Juni arbejder 8. klasse 

med LIFE forløbet: 

WEGROW.  mens 9. klasse 

laver eksamesforberedelse. 

 



 



 


