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Titel 1 

 

Bølger, lyd og lys 

Indhold Kernestof: 

Læsepensum 
Læs først kap. 10.1-10.6 om bølger og lys i Systime FysikABBogen 
1 (Links til en ekstern webside.) 
Læs nu kap. 10.7 om bølger, lyd og stående bølger i FysikABBogen 
1 (Links til en ekstern webside.) 

 

Supplerende stof: 

Noterne Bølger , side 1-16. (pdf 1,9 MB), De himmelske buer , Aktuel 

https://fysikabbogen1.systime.dk/index.php?id=160
https://fysikabbogen1.systime.dk/index.php?id=160
https://fysikabbogen1.systime.dk/index.php?id=371
https://fysikabbogen1.systime.dk/index.php?id=371
https://vucv.instructure.com/courses/388/files/21654/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/388/files/21654/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/388/files/22885/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/388/files/22885/download?wrap=1


Naturvidenskab (2000), side 8-12,  Dobbeltspalten , 1 

side, Lysfænomener i naturen , af Lars Lindberg Christensen m.fl. 

(1998), side 100-113, Brydningsloven  (2008), side 1-3. 

Til forsøgene er der 3 relevante noter: Til forsøget Svingende streng , 

til forsøget Toner på trompet og fjøjte , og til forsøget 

om Gitterligningen . 

Animation af interferen saf bølger (Links til en ekstern webside.) 
Dobbeltspalten (Links til en ekstern webside.) 
Enkeltspalten (Links til en ekstern webside.) 

Forskellige interferensmønstre 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid   18 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Emne: Bølger og lys. Frekvens, amplitude. Harmoniske bølge, periodiske bøl-

ger. Konstruktiv og destruktiv interferens. Gitterligning. Lydstyrke, EM-stråling. 

Lysets farve, Interferens, optisk gitter. Bestemmelse af bølgelængde for en rød 

og grøn laser. Bestemmelse af gitterkonstant. Bestemmelse af rilleafstand for 

en cd og dvd. 

Maksimalt antal ordener. 

Lydstyrke. Lys: uv, synligt og IR. Hvad er deres bølgelængde. 

Lyd: ultralyd, hørbar lyd, infralyd. Hvad er deres frekvenser. 

Brydningsloven. Bevis for brydningsloven. 

 Brydningsloven og bevis for denne. Totalreflektion. Regnbue og halo. Fata-

morgana og lyslederkabel. 

 Stående bølger. Bølgdelængde for lyd. Lydens hastighed. Stående bølger i et 

åbent og et havtåbent resonansrør. 

Stående bølger på en streng og stående lydbølger i et helt og halvt åbent reso-

nansrør. Perspektivering: Bestemmelse af lydens hastighed. Sonar. Ultralyd-

skanning 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning med højstyring. Opgaveregning i mindre grupper. 

Fællesforsøg uden rapport: 

Bestemmelse af bølgelængden for lyd ved forskellige frekvenser. 

Frekvensanalyse af musikinstrumenter. 

Eksperimentelt arbejde med rapport: 

a) Bestemmelse af rilleafstand for cd og dvd 

b) Bestemmelse af bølgelængde for laser 

https://vucv.instructure.com/courses/388/files/22887/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/388/files/22887/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/388/files/22889/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/388/files/22889/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/388/files/22893/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/388/files/22893/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/388/files/22894/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/388/files/22894/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/388/files/22895/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/388/files/22895/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/388/files/22886/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/388/files/22886/download?wrap=1
http://www.surendranath.org/GPA/Waves/RippleTank/RippleTank.html
http://www.surendranath.org/GPA/Optics/DoubleSlit/DoubleSlit.html
http://www.surendranath.org/GPA/Optics/SingleSlit/SingleSlit.html
http://www.falstad.com/ripple/


c) Stående bølger på en streng. 

d) Bestemmelse af lydens hastighed på flere forskellige måder. 

 

 

Titel 2 

 

 Elektricitet 

Indhold Kernestof: 

 

Læsepensum 
FYSIKABBOGEN II Systime (i-bog) (lærerplan 2017) kap. 1 (Links til en 
ekstern webside.) 

Dvs. FysikABBogen 2 (i-bog) (lærerplan 2017) fra Systime kap. 1 (1.1 -
> 1.9) om elektricitet. 

Supplerende stof: 

Og lidt ekstra materiale: 

pdf-udgave af dette her .  

Materialefysik  (pdf 1,1 MB) og 

Effekttab i højspændingsledninger  

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid   18 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 Elektronik. EL-lære. Karakteristikker. Ohms 1. lov. Kirshoffs 1. lov. Spænd-

ningsforskel. Strøm. Resistans, elektrisk ladning, serie og paralelkobling af 

resistorer. 

Karakteristikker. Ohms 2. lov. Kobling af resistorer. Nyttevirkning af en pære. 

Lysdioden. Elektrisk energi og effekt. Joules lov.  

 

Sensorer: Opbygning af et termometer ved at måle en spændningsforskel 

. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning med højstyring. Opgaveregning i mindre grupper. 

 

Eksperimentelt arbejde uden rapport: 

 

Eksperimentelt arbejde med rapport: 

Karakteristikken for en glødepære, konstantan, en resister og en rød lysdiode. 

Bestemmelse af nyttevirkning for en glødepære (mht. at lyse med synligt lys). 

 

https://fysikabbogen2.systime.dk/index.php?id=119
https://fysikabbogen2.systime.dk/index.php?id=119
https://vucv.instructure.com/courses/388/files/15715/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/388/files/15715/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/388/files/15709/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/388/files/15709/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/388/files/15714/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/388/files/15714/download?wrap=1


 

 

 

 

Titel 3 Opdrift og gasfysik 

Indhold Kernestof: 

 

 
Læs først kap. 5 om tryk og temperaturer (Links til en ekstern 
webside.)  

 

 

Supplerende stof:  

Læs nu kap. 6 om gasser 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid    18 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

  

• begrebet tryk og specielt trykket af en væskesøjle 
• at lære om Archimedes´ lov for opdrift i gasser og væsker og 

kunde anvende den til bergninger af opdrift 
• at lære om sammenhængen (Boyles lov) mellem tryk og 

rumfang for en indespærret gas 
• at lære om Kelvinskalaen. 
• at lære om sammenhængen (Guy-Lussacs lov) mellem tryk og 

temperatur for en indespærret gas 
• at kende idealgasmodellen og kunne anvende modellen til at 

foretage beregninger af tryk, rumfang, temperatur og stofmængde 
for en gas. 

  

  
  

 

 

 

 

 

 

Ekstra guf: Bemærk at idealgasligningen 
også gælder for et plasma i ligevægt fx i 

stjernes indre hvor der er fusion mellem fire 
hydrogen der bliver til Helium (He-4 samt to 

prositroner samt to neutrinoer samt to 
gammafotoner). 

Der er fire tilstandsformer: (s),(l),(g) og 
(plasma). 

Gasfasen er altså bare en blandt fire 
tilstandsformer 

 

 

 

https://fysikabbogen1.systime.dk/index.php?id=218
https://fysikabbogen1.systime.dk/index.php?id=218
https://fysikabbogen1.systime.dk/index.php?id=218
https://fysikabbogen1.systime.dk/index.php?id=149


Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Forsøg med Boyle Mariottes lov og Gay Lussacs 1. lov 

 

 

 

 

Titel 4 

 

Mekanik 

Indhold Kernestof: 

 

 
Læs først kap. 5 om bevægelse i FysikABbogen 2 (Links til en ekstern 
webside.) 
Læs nu kap. 6, 6.1 og 6.2 om Newtons tre love (Links til en ekstern 
webside.)  

 

Supplerende stof: 

 

Læs nu kap. 7.1 om Newtons gravitationslov 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid    18 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

• Kende forskel på hastighed og fart 
• kende begreberne sted, hastighed og acceleration og deres 

indbyrdes sammenhæng 
• kende bevægelsesligningerne for jævn bevægelse. 
• kende og kunde anvende bevægelsesligningerne for bevægelse 

med konstant acceleration 
• kende Galilies faldlov 
• kende kraftbegrebet, og kræfternes parallelogram 
• kende Newtons love og gravitationsloven 
• have kendskab til de specielle kræfter tyngdekraft, gnidningskraft 

og luftmodstand. 

Bevægelse og Galilei faldlove. Retlinjet bevægelse med konstant hastighed og 

retlinjet bevægelse med konstant accelaration. 

Fysik i samspil med historie: 

Perspektivering til Galilei og renæsancen, matematisk pendul, lodret kast og 

Galilei faldlove. 

Simulering af fald med luftmodstand med Excel 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Eksperimentelt projekt 

Bestemmelse af tyngdeaccelerationen g på mange forskellige måder. 

https://fysikabbogen2.systime.dk/index.php?id=123
https://fysikabbogen2.systime.dk/index.php?id=123
https://fysikabbogen2.systime.dk/index.php?id=123
https://fysikabbogen2.systime.dk/index.php?id=124
https://fysikabbogen2.systime.dk/index.php?id=124
https://fysikabbogen2.systime.dk/index.php?id=171


 

 

 

 

 

 

Titel 5 

 

Atomfysik 

Indhold Kernestof: 

 

Læs nu kap. 2 i FysikABbogen 2 om atomfysik 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid   19 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Atomfysik. Atomets opbygning. Fotoner. Bohrs atommodel. Emission og ab-

sorption. Brintatomet. Brintspektret. Balmerserien. Lymanserien. Rydbergform-

len. Fotoelektrisk effekt. Der blev også kort nævnt comptonspredning. Foto-

elektrisk effekt. Pardannelse. 

Atomfysik. Atomets opbygning. Fotoner. Bohrs atommodel. Emission og ab-

sorption. Brintatomet. Brintspektret. Balmerserien.  

 Liniespektrum og absorptionsspektrum. Perspektivering til kosmologi og rød-

forskydning (rødforskydning og rødforskydningstal). 

Atomkernen. Radioaktivitet. Henfaldsloven. GM-rør. Kernefysik. Bevarleses-

sætninger ved kerneprocesser. Kernekort. Aktivitet. 

Atomfysik og elementarpartikelfysik. De fire naturkræfter. Kvarkmodellen 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Eksperimentelt arbejde uden rapport: 

 

Eksperimentelt arbejde med rapport: 

Brintspektret (spektralanalyse) 

 

 

 

 

 

 

Titel 6 

 

Kernefysik 

Indhold Kernestof: 

 
Læs kap. 4 i FysikABbogen 2 om kernefysik og radioaktivitet 

Supplerende stof: 

 



Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid    18 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Radioaktivitet, henfaldsloven, Absorberet dosis og effektive dosis. GM-røret 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

Fællesforsøg uden rapport: 

Forsøg med henfaldsloven og et GM-rør. 

 

Eksperimentelt arbejde med rapport: 

a) Absorption af gammastråling i bly. 

b) Afstandskvadratloven. 

c) Brintspektret herunder bestemmelse af Rydbergskonstant R 

 

 

 

 

 

Titel 7 

 

Kosmologi 

Indhold Kernestof: 

 

Læs først siderne kap. 3 i bogen  

FysikABBogen II 

 

Supplerende stof: 

 

Læs nu om afstanden til stjernerne (Cepheide metoden) ved at læ-

se kap. 3.3 i FysikABbogen 2 

 

 

Note: Afstanden til stjernerne  

Note om dopplereffekten  

Lav projektet om exoplaneter 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid   19 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kosmologi og astronomi. Døgnets længde, månens faser, tidevand (herunder 

springflod og nipflod), solformørkelse, måneformørkelse, fuldmåne, nymåne. 

Nat og dag. Jordens rotationstid, årstider, nipflod og springflod. Ringformet 

solformørkelse. 

https://vucv.instructure.com/api/v1/canvadoc_session?blob=%7B%22moderated_grading_whitelist%22:null,%22enable_annotations%22:null,%22enrollment_type%22:null,%22anonymous_instructor_annotations%22:null,%22submission_id%22:null,%22user_id%22:122990000000002877,%22attachment_id%22:44743,%22type%22:%22canvadoc%22%7D&hmac=fa6ee9a5f82e4383f37e381c8a2956c6573bae7d
https://vucv.instructure.com/api/v1/canvadoc_session?blob=%7B%22moderated_grading_whitelist%22:null,%22enable_annotations%22:null,%22enrollment_type%22:null,%22anonymous_instructor_annotations%22:null,%22submission_id%22:null,%22user_id%22:122990000000002877,%22attachment_id%22:44743,%22type%22:%22canvadoc%22%7D&hmac=fa6ee9a5f82e4383f37e381c8a2956c6573bae7d
https://vucv.instructure.com/api/v1/canvadoc_session?blob=%7B%22moderated_grading_whitelist%22:null,%22enable_annotations%22:null,%22enrollment_type%22:null,%22anonymous_instructor_annotations%22:null,%22submission_id%22:null,%22user_id%22:122990000000002877,%22attachment_id%22:44743,%22type%22:%22canvadoc%22%7D&hmac=fa6ee9a5f82e4383f37e381c8a2956c6573bae7d
https://vucv.instructure.com/courses/388/files/72255/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/388/files/72255/download?wrap=1
https://vucv.instructure.com/courses/388/files/72440/download?wrap=1


Rødforskydning, Hubbles lov, det kosmologiske princip. Big Bang. 

Keplers love. 

Kosmologi: Universtets alder, afstandsbestemmelse i universet, Vi er skabt af 

stjernestøv, Supernova. 

Kosmologi: Stjernes liv og død, neutronstjerne, sorthul, mørkt stof, mørk 

energi. Einsteinring. Hviddværg.  

Kosmologi: exoplaneter. Keplers love. 

• kende Wiens forskydningslov og Stefans lov for stjerners 
udstråling 

• kende til fusionsprocesser i stjerners indre, specielt proton-proton 
kæden 

• have kendskab til supernovaer, herunder hovrdan tunge isotoper 
dannes ved supernovaeksplosioner 

• have kendskab til kvarkmodellen 
• have kendskab til Big Bang modellen og de søjler modellen hviler 

på. Specielt skal du have viden om 

1. Hubbles lov og dens sammenhæng med den kosmologiske 
rødforskydning 

2. Baggrundsstrålingen 
3. Urstoffets sammensætning. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

 

 

 

 

Titel 8 

 

 Energi 

Indhold Kernestof: 

 

•   
Læs først kapitlerne 1 i SYSTIME FYSIKABBOGEN 1 (i-bog) (lærerplan 
2017). (Links til en ekstern webside.) 

•  Regn nu de fire opgaver i kapitel 10 i SYSTIME FYSIKABBOGEN 1 (i-bog) 

(lærerplan 2017). (Links til en ekstern webside.) 

•  Læs først kapitlerne 2 i SYSTIME FYSIKABBOGEN 1 (i-bog) (lærerplan 

2017). (Links til en ekstern webside.) 

•  Læs nu kapitel 7 om energi i Systime FysikABbogen 1 (Links til en ekstern web-

side.) 

•  Læs nu kapitel 8 om energi i Systime FysikABbogen 1 (Links til en ekstern web-

side.) 

•  Læs nu kapitel 9 om energi i Systime FysikABbogen 1 

 

https://fysikabbogen1.systime.dk/index.php?id=229
https://fysikabbogen1.systime.dk/index.php?id=229
https://fysikabbogen1.systime.dk/index.php?id=229
https://fysikabbogen1.systime.dk/index.php?id=299
https://fysikabbogen1.systime.dk/index.php?id=299
https://fysikabbogen1.systime.dk/index.php?id=156
https://fysikabbogen1.systime.dk/index.php?id=156
https://fysikabbogen1.systime.dk/index.php?id=154
https://fysikabbogen1.systime.dk/index.php?id=154
https://fysikabbogen1.systime.dk/index.php?id=158
https://fysikabbogen1.systime.dk/index.php?id=158
https://fysikabbogen1.systime.dk/index.php?id=159


 

Supplerende stof: 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid    18 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

 Energi, Mekanisk energi og arbejde. Forskellige energiformer, effekt, nytte-

virkning. 

Energi, termisk energi og varme, varmekapacitet og specifik varmekapacitet, 

smelte og fordampningsvarme. 

Fra samfundsdebatten: 

Drivhuseffekt, bæredygtig udvikling og global opvarmning. Stefan Boltzmans-

strålingslov. Beregning af jordens overflade temperatur i fire forskellige tilfæl-

de med og uden drivhuseffekt, samt med og uden reflektion. 

  Isprøver fra Grønland og antarktis. Anvendelse af isprøver til bestemmelse af 

temperarturen og kuldioxidindholdet af atmosfæren. 

  Bæredygtig udvikling: Nej til fossile brændstoffer (kul, olie og naturgas). Ja til 

vedvarende energiformer: Vindenergi, solenergi og vandkraft. 

Mekanisk energi. Potentielle energi. Kinetisk energi. 

 Mekanik og kræfter (I:III), Fysiske størrelser og enheder. SI-enheder. Kosmisk 

zoom, tilstandsformer, densitet, tyngdekraften, tyngdeaccelerationen, tryk, 

(temperatur, gasser, Boyle Mariottes lov, Gay Lussacs 1. lov, Archemides lov, 

opdrift, densitet). Trykket i en væskesøjle. Newtons love. 

Hvis smartboardet virkede, så gemmes dagens lektion som pdf. På et tidspunkt 

holdt det op med at virke. 

Mekanik og kræfter er todelt: Der er set på emner lidt i forbindelse med Fysi-

kABbogen I, men detaljer af Newtons tre love er først til bogen FysikABbogen II 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Eksperimentelt arbejde med rapport: 

Specifik varmekapacitet for en eller flere lodder  

Bestemmelse af fordampningsvarmen for vand. 

Bestemmelse af tyngdeaccelerationen g på tre forskellige måder: 

a) Matematisk pendul og stopur. 

b) Newtonmeter og lodder med og uden dataopsamling. Lineær regression i 

Excel regneark. 

c) Kugle der falder lodret gennem luften og potensregression i Excel regneark. 

Boyle Mariottes lov, Gay Lussacs 1. Lov 

Archimedes lov 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


