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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Intro 

Titel 2 Energi 

Titel 3 Bølger, lyd og lys 

Titel 4 Radioaktivitet og stråling 

Titel 5 Vort solsystem og universet 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 
Titel 1 
 

Intro 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
 
Brydensholt et al. Orbit C 2. udgave Systime 2010 
 
Kernestof side 12-14, 17-18. 
– Formler i fysik og SI-enheder, titalspotenser og præfixer. 
 
Supplerende stof side 8-11 
Verden omkring os. 

Omfang 
 

5,5 % 

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Anvende modeller, udføre fysiske eksperimenter. 
Journalskrivning og rapportering. 
Databehandling. 

Væsentligste arbejds-
former 

Netundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/skriftligt arbej-
de/eksperimentelt arbejde 
 
Gennemgang og samtale, opgaveregning. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 
Titel 2 
 

Energi 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-
plerende stof 
 
Brydensholtet al. Orbit C 2. udgave Systime 2010 
 
Kernestof side 26-54 

– beskrivelse af energi og energiomsætning, herunder effekt og nyttevirkning 
     – eksempler på energiformer og en kvantitativ behandling af omsætningen     
mellem mindst to energiformer. Varmefylde, fordampning og smeltning.  
    Energiforbrug og bæredygtig udvikling. 
 
Supplerende stof side 54-56, Energikvalitet. 
     

Omfang 
 

26 % 

Særlige fokus-
punkter 

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

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Netundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-
programmer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
Gennemgang og samtale, opgaveregning. 
Eksperiment med vandenergi 
Eksperiment med kropsladning 
Eksperiment med frugtenergi
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 3 
 

Bølger, lyd og lys 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof 
Brydensholt et al. Orbit C 2. udgave Systime 2010 
 
Kernestof side 63-72, 82-90, 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, 114-119, 122-124, 143-148.  
        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 absorbtionsspek-
tre. 
 

Omfang 
 

40 % 

Særlige fokuspunk-
ter 

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

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Netundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/ 
 
Gennemgang og samtale, opgaveregning. 
Eksperiment med egenfrekvens 
Eksperiment med lysets spaltning
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 
Titel 4 
 

Radioaktivitet og stråling 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-
plerende stof 
 
Brydensholt et al. Orbit C 2. udgave Systime 2010 
Side 152-177 
     Anvendelse af stråling. Strålingstyper. 
     Atomkerners opbygning. Alfa-, beta- og gamma henfald.  
     Halveringstid. 
 

Omfang 
 

11 % 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Formidle og præsentere eksempler. 
Perspektivering af fysikken 
 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Netundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer /skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
Gennemgang og samtale, opgaveregning, Projektarbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 5 
 

Vort solsystem og universet 
 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-
plerende stof 
 
Brydensholt et al. Orbit C 2. udgave Systime 2010 
 
Kernestof side 184-224 

– Jorden som planet i solsystemet som grundlag for forklaring af umiddelbart 
observerbare naturfænomener 
– grundtræk af den nuværende fysiske beskrivelse af universet og dets udvik-
lingshistorie, herunder Det kosmologiske princip og universets udvidelse 
- Afstanden til stjernerne 

 
Omfang 
 

17,5 % 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Anvende modeller 
Computersimuleringer 
Perspektivering af fysikken 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Netundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fag-
programmer/Power Point præsentationer 
 
Projektpræsentationer 
 

 
 


