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kundskaber af, så du kan hjælpe dine børn med lektierne. Bogen er en selvhjælpsbog for forældre, der gerne
vil bistå deres børn med fysik og kemi på folkeskoleniveau. Den kan også bruges af eleverne selv i

lektiehjælpsværkstedet på skolen. Eller af dem, der bare gerne vil have opfrisket deres viden om de to fag på
et grundlæggende niveau. Bogen er bygget op som et opslagsværk, hvor man via registret bagerst finder det
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blive henvist til andre opslag, hvor der findes en yderligere uddybning. Forfatteren gennemgår kortfattet og
instruktivt de områder, som eleverne bliver præsenteret for i folkeskolen efter de Forenklede Fælles Mål fra
2014. Bogens hovedkapitler er: Fælles naturfaglige områder Kemi – grundlaget Uorganisk kemi Organisk
kemi Fysik – grundlaget Energi Elektricitet Magnetisme Bølger Radiaktivitet AstronomiEsben Christiansen
underviser i fysik/kemi i folkeskolen og har de seneste ti år ført adskillige niendeklasser op til afgangsprøven,

ligesom han er en erfaren censor.

 

Hvad er forskellen nu lige på neutroner, protoner og elektroner? Og
hvordan var det egentlig med Ohms lov? Med bogen her kan du

pudse dine kundskaber af, så du kan hjælpe dine børn med lektierne.
Bogen er en selvhjælpsbog for forældre, der gerne vil bistå deres

børn med fysik og kemi på folkeskoleniveau. Den kan også bruges af
eleverne selv i lektiehjælpsværkstedet på skolen. Eller af dem, der

bare gerne vil have opfrisket deres viden om de to fag på et
grundlæggende niveau. Bogen er bygget op som et opslagsværk,

hvor man via registret bagerst finder det begreb, man har brug for at
vide noget mere om. Nogle gange får man ikke alt forklaret i

opslaget, men vil blive henvist til andre opslag, hvor der findes en
yderligere uddybning. Forfatteren gennemgår kortfattet og instruktivt



de områder, som eleverne bliver præsenteret for i folkeskolen efter
de Forenklede Fælles Mål fra 2014. Bogens hovedkapitler er: Fælles
naturfaglige områder Kemi – grundlaget Uorganisk kemi Organisk
kemi Fysik – grundlaget Energi Elektricitet Magnetisme Bølger

Radiaktivitet AstronomiEsben Christiansen underviser i fysik/kemi i
folkeskolen og har de seneste ti år ført adskillige niendeklasser op til

afgangsprøven, ligesom han er en erfaren censor.
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