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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

maj-juni 2016 
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Uddannelse Stx Bekendtgørelse juni 2013 

Fag og niveau Fysik C 

Lærer(e) Gudrun Rauer Nielsen 

Hold 15FY0C11E15Fysik C, STX 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Intro 

Titel 2 Energi 

Titel 3 Bølger, lyd og lys 

Titel 4 Vort solsystem og universet 

Titel 5 Radioaktivitet og stråling 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 
 
Titel 1 
 

Intro 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-
plerende stof 
 
Alle har haft Brydensholt et al. Orbit C som i-bog.  
Kapitel  Intro: Verden omkring os, Fysik og enheder, Fysik og formler, Titalspo-
tenser og præfikser. 
 
Enkelte har foretrukket at læse i papir-udgaven, derfor angiver jeg også sidetal 
derfra. 
Brydensholt et al. Orbit C 2. udgave Systime 2010 
 
Kernestof side 14-16, 20-21. 
– atomer som grundlag for forklaring af makroskopiske egenskaber ved stof 
 
Supplerende stof side 8-15, 17-20 
Verden omkring os, fysik og formler, titalspotenser og præfixer. Vekselvirknin-
ger, felter og krafter. 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
9 lektioner 
 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Anvende modeller, udføre fysiske eksperimenter. 
Journalskrivning  og rapportering. 
Databehandling i regneark. 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
Gennemgang og samtale, opgaveregning. 
Eksperiment med densitet. 
Eksperiment med newtonmeter. 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 
 
Titel 2 
 

Energi 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-
rende stof 
 
Alle har haft Brydensholt et al. Orbit C som i-bog.  
Kapitel 1 Energi 
Energi i mange former, Energi og Effekt, Danmarks Energihusholdning, Termisk 
energi og varme, Varmefylde, Fordampning og smeltning, Energiforbrug og bære-
dygtig udvikling, Mekanisk energi, Nyttevirkning og energikvalitet 
 
Enkelte har foretrukket at læse i papir-udgaven, derfor angiver jeg også sidetal der-
fra. 
 
Brydensholtet al. Orbit C 2. udgave Systime 2010 
 
Kernestof side 26-37, 50-56 

– beskrivelse af energi og energiomsætning, herunder effekt og nyttevirkning 
– eksempler på energiformer og en kvantitativ behandling af omsætningen mel-
lem mindst to energiformer 

 
Supplerende stof side 37-49 
    Varmefylde, fordampning og smeltning.  
    Energiforbrug og bæredygtig udvikling. 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 
21 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Anvende modeller, udføre fysiske eksperimenter. 
Journalskrivning, databehandling og rapportering. 
Formidle og præsentere resultaterne af eksperimenterne. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
Gennemgang og samtale, opgaveregning. 
Animation af molekylebevægelse. 
Foredrag om Poul la Cour (Vindmøller). 
Enkeltvis eller i grupper er udført et eksperiment med energiforbrug eller var-
mefylde, som efterfølgende er præsenteret for klassen. 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 3 
 

Bølger, lyd og lys 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-
plerende stof 
 
Alle har haft Brydensholt et al. Orbit C som i-bog.  
Kapitel 2 Bølger 
Grundlæggende om bølger, Spektre, Diffraktion og interferens, Refleksion og 
brydning af bølger. 
Kapitel 3 Lyd 
Grundlæggende om lyd, Lyd, toner og støj, Guitaren, Dopplereffekt. 
Kapitel 4 lys 
Lys og bølgeegenskaber, Optisk gitter, Farvespektrum med gitter, Optiske in-
strumenter (Øjet) 
Kapitel 5 Farver 
Farvespredning, Regnbuen, Øjet og synsevnen, Farveblandinger 
Kapitel 6 Lys og atomer 
Det elektromagnetiske spektrum, Ultraviolet stråling, Infrarød stråling, Fotoner, 
Bohrs atommodel, Hydrogenatomet, Atomernes fingeraftryk. 
 
Enkelte har foretrukket at læse i papir-udgaven, derfor angiver jeg også sidetal 
derfra. 
 
Brydensholt et al. Orbit C 2. udgave Systime 2010 
 
Kernestof side 63-72, 82-85, 108-114, 120-122, 136-143 

– grundlæggende egenskaber: bølgelængde, frekvens og udbredelsesfart 
– det elektromagnetiske spektrum og fotoner 
– eksperimentel bestemmelse af bølgelængde 
– fysiske egenskaber ved lyd og lys samt deres forbindelse til sanseindtryk 

 
Supplerende stof side 73-78, 85-94, 114-119, 122-124, 143-147.  
Udleveret ark om lysets absorbtionsspekter fra Orbit B side 209. 
        Refleksion og brydning af bølger. Lyd, toner og støj. Svingende streng.  
        Optik. Farvespredning. Regnbuen. Komplementærfarver. Farvecirklen. 
        Bohrs atommodel. Hydrogenatomet. Atomers fingeraftryk.  
Kontinuert spektrum og linjespektre. Emissionsspektre og absorbtionsspektre. 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid  
39 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Anvende modeller, udføre fysiske eksperimenter. 
Journalskrivning, databehandling og rapportering.
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Formidle og præsentere resultaterne af eksperimenterne. 
Perspektivering af fysikken 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
Gennemgang og samtale, opgaveregning. 
Videoer bl.a. fra Frividen og Restudy til Flipped classroom. 
Demonstration og simulation af bølgebevægelse og lysets brydning. 
Fællesforsøg med lydens hastighed 
dB app til mobiltelefon 
Set spektrallinjer i udladningsrør 
Eksperiment med laserlysets bølgelængde. 
Huskespil om begreber og enheder. 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 
 
Titel 4 
 

Vort solsystem og universet 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-
rende stof 
 
Alle har haft Brydensholt et al. Orbit C som i-bog.  
Kapitel 8,  
Rejsen til planeterne, Jorden, Månen, Solsystemet, Solen - vor egen stjerne 
Kapitel 9 Rejsen til stjernerne 
Grundlæggende om stjerner, Afstandsbestemmelse til stjernerne, Mælkevejen - vor 
egen galakse, Galaksehobe og superhobe, Universet, Universets udvidelse, 
Hubbles lov, Big Bang teoriens grundlag. 
 
Enkelte har foretrukket at læse i papir-udgaven, derfor angiver jeg også sidetal 
derfra. 
Brydensholt et al. Orbit C 2. udgave Systime 2010 
 
Kernestof side 184-196  

– Jorden som planet i solsystemet som grundlag for forklaring af umiddelbart 
observerbare naturfænomener 

    Side 207-208, 210-211, 216-223 
– grundtræk af den nuværende fysiske beskrivelse af universet og dets udvik-
lingshistorie, herunder Det kosmologiske princip og universets udvidelse 

 
Supplerende stof side 211-213  
        Rødforskydning

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid  
18  lektioner  

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Anvende modeller 
Udføre fysiske eksperimenter 
Perspektivering  af fysikken 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
Gennemgang og samtale, opgaveregning. 
Demonstration af Sol-jord-måne model samt model af Solsystemet  
Almanakside og stjernekort 
Demonstration af Keplers love vha. program fra www.rummet.dk 
Eksperiment med newtonmeter (planeternes forskellige tyngdekraft) 
Set Den bevægede jord  
Tilbud om deltagelse i 4 astronomiske foredrag på Myrthuegård 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 5 
 

Radioaktivitet og stråling 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-
plerende stof 
 
Alle har haft Brydensholt et al. Orbit C som i-bog.  
Kapitel 7 Stråling og Radioaktivitet 
Anvendelse af stråling, Ioniserende stråling, Strålingstyper, Hvad gør ioniserende 
stråling ved os, Atomkerners opbygning, Radioaktivitet, halveringstid. 
 
Enkelte har foretrukket at læse i papir-udgaven, derfor angiver jeg også sidetal 
derfra. 
 
Brydensholt et al. Orbit C 2. udgave Systime 2010 
 
Supplerende stof side 152-177 
     Anvendelse af stråling. Strålingstyper. Ioniserende stråling og hvor den   
     kommer fra. Atomkerners opobygning. Alfa-, beta- og gamma henfald.  
     Halveringstid. 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid  
12 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Anvende modeller, udføre fysiske eksperimenter. 
Journalskrivning, databehandling og rapportering. 
Formidle og præsentere resultater af eksperimenter. 
Perspektivering af fysikken 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
Gennemgang og samtale, opgaveregning. 
Arbejde med uddrag af kernekort. 
Eksperimenter med radioaktivitet. Risø-kilderne. 
 

Retur til forside 
 
 


