
Fagcurriculum fysik – APMS Slesvig - Gymnasium 

Version: 1, december 2016 

 

I skoleåret 2016/2017 udkom de nye Fachanforderungen fra Bildungsministerium Slesvig-Holsten. 

Se her:  http://lehrplan.lernnetz.de/index.php?wahl=199 

 

Fysikfaggruppen har udarbejdet denne første version af fagcurriculum, især for 11. årgang. 

Fagcurriculum bliver evalueret og uddybet løbende. 

Derefter planlægges der et samarbejde med andre naturvidenskabelige fag for at relatere fagindhold 

bedre til hinanden. 

En detaljeret plan for 12. og 13. årgang følger i løbet af de næste to år. 

En aktualiseret formelsamling vedlægges den næste version. 

 

Introduktion 

Fagets identitet 

 

Det naturligvidenskabelige fag fysik omhandler menneskets forsøg på at beskrive, tolke og forklare 

fænomener og processer i natur og teknik. Gennem et samspil mellem eksperimenter og teorier 

udvikles der en teoretisk begrundet, naturfaglig indsigt, som stimulerer nysgerrighed og kreativitet. 

Samtidigt giver faget fysik baggrunden for at forstå og diskutere naturvidenskabelige og tekniske 

argumenter vedrørende spørgsmål af almen menneskelig eller samfundsmæssig interesse. 

 

Formål 

Faget fysik giver eleverne fortrolighed med væsentlige naturvidenskabelige metoder og synsvinkler, 

der sammen med kendskabet til fysiske fænomener og begreber åbner for en naturvidenskabelig 

tolkning af verden. Eleverne skal gennem undervisningen møde eksempler på aktuelle tekniske og 

naturfaglige problemer inden for videnskab, udvikling og produktion, hvor fysik spiller en væsentlig 

rolle i løsningen. Gennem arbejdet med eksperimenter og teoretiske modeller opnår elever kendskab 

til fysiske modeller, som kvalitativ og kvantitativ forklaring af fænomener og processer. Eleverne skal 

arbejde med tekniske og naturvidenskabelige tekster og reflektere indholdet og argumentation, 

samtidig med at de møder en perspektivering af faget. De faglige problemstillinger skal også åbne for, 

at eleverne får indblik i fysiske og teknologiske aspekter af bæredygtig udvikling. 

 

http://lehrplan.lernnetz.de/index.php?wahl=199


 

Fagcurriculums struktur: 

 

 

1. Faglige kompetencer 

 

 
2. Rækkefølge, tidspunkt og varighed af undervisningsenheder 

 

 

3. Aftaler om de enkelte undervisningsenheder 

 

 

4. Medier, lærings- og arbejdsmateriale 

 

 

5. Hjælpemidler 

 

 

6. Bedømmelseskriterier 

 

 

7. Evaluering og kontrol af fagcurriculum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Kompetencer 

 

A. Procesorienterede kompetencer 
 

Eleven skal kunne: 
 

- Gennemføre observationer og undersøgelser 

 

- Formulere hypoteser til fysiske fænomener og udvikle koncepter til at afprøve dem 
 

- Tilrettelægge eksperimenter såvel i laboratoriet som i felten, herunder at vurdere 

risikomomenter ved omgang med fysisk apparatur og kemikalier 

 

- Analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde samt bearbejde og formidle 

resultater af fysiske undersøgelser i form af journaler, rapporter og præsentationer 

 

- Opstille og anvende modeller 

 

 

 

B. Kommunikative kompetencer 
 

Eleven skal kunne: 

 

- Opsøge og analysere informationer 
 

- Bruge korrekt fagsprog samt anvende fysisk relevante grafer, tabeller, diagrammer og 

reaktionsskemaer 
 

- Præsentere fysisk relevante emner 
 

- Fremføre argumenter i fysiske og tekniske relevante sammenhænge 
 

 

 

C. Vurderingskompetencer 
 

Eleven skal kunne: 
 

- Opstille vurderingskriterier for fysiske relevante problemstillinger såvel faktuelt som 

etisk og økonomisk 
 

- Opstille og vurdere forskellige handlingsmuligheder både for individet og samfundet 

ud fra opstillede vurderingskriterier 
 

 

 

 



 

 

2: Rækkefølge, tidspunkt og varighed af undervisningsenheder 

 

Årgang Emnet 
11 – G1   timer 

Mekanik Kinematik 40 
 Dynamik 20 

Felter I E-Felt I 40 
 M-Felt I 20 

 

 

12 – G2 – Q1   timer 
Felter II E-Felt II 20 

 M-Felt II 20 
 G-Felt 40 

Bølger  80 
 

 

udarbejdes til skoleår 2017/18 

13 – G3 – Q2   timer 
Kvantefysik Fænomener 40 

 Principperne 40 
Valgfrit emnet Astrofysik 40 

Eksamen   

 

 

udarbejdes til skoleår 2018/19 

  

 

 

 

 

 

 

 



3. Aftaler om de enkelte undervisningsenheder 

E1.1 

Mekanik: 

Aspekt Aftaler 
  

Ordforråd inertialsystem, relativhastighed, middelhastighed, momentanhastighed, sted-

funktion, hastighedsfunktion, hældning, hældningstrekant, differencekvotient, 

afledende funktion, arealet, acceleration, afbremsning, tyngdefaktor, t-s, t-v og t-a-

grafer, iterativ beregning, modelleringssystemer, vandret kast, skråt kast, kastevidde, 

luftgnidning, luftmodstand, impuls, masse, stød, kraft, Newtons love, energi, 

potentiel energi, kinetisk energi, mekanisk energi, mekanikkens energisætning, 

effekt 
Ligninger se formelsamling 
Kompetencer - analysere bevægelser med videomateriale 

- identificere accelererende bevægelser i relation til almindelige bevægelser 
- bestemme strækninger, hastigheder og accelerationer også med differentiel- og 

integralberegninger 
- analysere kvantitativ den vandrette kastebevægelse 
- anvende vektorberegninger i sammenhængen med kraften 
- anvende energibevarelsen for at beskriver bevægelser 
- skrive forsøgsrapporter og forsøgsjournaler (se procesorienterede kompetencer): 

især opstille hypoteser 
Eksperimenter Hastigheds- og accelerationsmålinger med digitalt måleudstyr på luftpudebane 
Tværfagligt 

arbejde 
 

Idræt: Bevægelsesanalyse (kinematik og enkelte faserne) ved boldkast eller ved 

højdespring 

 

Matematik: Fagbegreb hældning og omgang med ligningssystemer 
 

Mulige 

projekter 
- Faldskærmskonkurrence 

- Videoanalyse med egne måledata fra idrætsundervisning 

- Analyse af sensordata vha. smartphones 
 

  

   
 

 

 

 

 

 



E1.2 

Felter:  udarbejdes 2017 

Aspekt Aftaler 
  

Ordforråd  

Ligninger  

Kompetencer  

Eksperimenter  

Tværfagligt arbejde  

Mulige projekter  

  

   
 

Q1.1 

Felter:  udarbejdes til skoleår 2017/18 

Aspekt Aftaler 
  

Ordforråd  

Ligninger  

Kompetencer  

Eksperimenter  

Tværfagligt arbejde  

Mulige projekter  

  

   
 

 

Q1.2 

Bølger:  udarbejdes til skoleår 2017/18 

Aspekt Aftaler 
  

Ordforråd  

Ligninger  

Kompetencer  

Eksperimenter  

Tværfagligt arbejde  

Mulige projekter  

  

   
 

 

 

 



Q2.1 

Kvanter: udarbejdes til skoleår 2018/19 

Aspekt Aftaler 
  

Ordforråd  

Ligninger  

Kompetencer  

Eksperimenter  

Tværfagligt arbejde  

Mulige projekter  

  

   
 

 

4. Medier, lærings- og arbejdsmateriale 

 

 

For fysikundervisningen står følgende medier til rådighed: 
 

- Eksperimenter (eleveksperimenter, demonstrationseksperimenter, virtuelle 

eksperimenter (applets)) 

 

- Elektronisk, digitalt computermålesystem MEASURE (Phywe) med mange sensorer 

(fx acceleration, temperatur, spænding, magnetfeltstyrke og andre mere) 

 

- Visuelle medier (film, fotos, plancher, præsentationer …) 

 

- Printmedier (skolebøger, kopier, plancher, …) 

 

- Klassiske medier (tavle, whiteboard, overheadprojektor) 

 

- PC, bærbar, tablet, mobil (målesystem, simulationer, office-software…) 

 

- Bøger 
  
o OrbitBA (Systime) 

o FysikABbogen – Elektriske og magnetiske felter (Systime) 

o Spektrum II (Gyldendal) 

o Orbit B (Systime) 

o Orbit A (Systime) 

 

 

 



o Klassesæt i fysiklokalet: 

 Databog (F & K Forlaget) 

 FysikABbogen 1 (Systime) 

 FysikABbogen 2 (Systime) 

 

 

 

5. Andre hjælpemidler 

 

- Lommeregner 

 

- Fælles formelsamling fremstillet af faggruppen 

 

 

6. Bedømmelseskriterier 

 

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminanden lever op til de faglige mål. 
 

 

Der lægges især vægt på eksaminandens evne til at: 
 

- strukturere og formidle fysisk viden 
 

- forstå og fortolke fysiske data 
 

- inddrage metoder og resultater fra det eksperimentelle arbejde 
 

- demonstrere faglig indsigt 
 

- inddrage relevante faglige elementer i en given problemstilling 
 

- sætte ukendt materiale i relation til kendte problemstillinger 
 

- perspektivere sin fysiske viden og forholde sig til tekniske problemstillinger 
 

- bestemme fysiske størrelser kvalitativt og kvantitativt 
 

- bruge fagsproget 
 

 

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens præstation. 
 

I øvrigt gælder de tyske Fachanforderungen. 
 

 

 

 



 

 

7. Evaluering og udvikling af fagcurriculum 
 

 

Aftalerne i dette fagcurriculum præciserer de faglige krav. 
 

Det er faggruppens fælles opgave at fortsætte regelmæssig udvikling og evaluering af fagcurriculum. 
 

Faggruppen holder kontakt med andre faggrupper for at afstemme fagcurriculum mht. indhold og 

tidspunkt. 
 

Mindst to gange i skoleåret mødes faggruppen for at analysere og dokumentere fagcurriculums 

fremskridt. 


