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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1: Energi og Ellære  

Titel 2: Bølger og Elektromagnetisk stråling  

Titel 3: Bohrs atommodel og kernefysik  

Titel 4: Mekanik  

Titel 5: Gasser  

Titel 6: Kosmologi og eksamensforberedelse  

Titel 7: Virtuelt laboratoriekursus (minimieret grundet covid-19 lockdown) 
 

  



Titel 1: Energi og Ellære 
 

Indhold Holdets website modul 1:  
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/fys-b-e19/moduler/mo
dul-1-energi-og-ell%C3%A6re?authuser=0 
 
iBogen ORBIT B STX, af Morten Brydensholt, m.fl.. 
Systime 2016.  

● Kapitel 2 (Energi) - alle afsnit 
● Kapitel 6 (Ellære) - alle afsnit 

Omfang 28 timer 

Særlige fokuspunkter Energibegrebet, energiformer og omsætninger, termisk 
energi 
Elektrisk strøm og spændingsforskel, og hvordan de 
måles. Resistans, Ohms lov og begrebet resistor, 
sammenhængen mellem effekt, strøm og 
spændingsforskel og beregninger. Serie- og 
parallelkobling, resistans af en leder og dens 
temperaturafhængighed. Transport af elektrisk energi, 
herunder fordele ved højspænding, kunne udføre grafiske 
afbildninger med Excel/GeoGebra 

Væsentligste arbejdsformer E-learninghold med virtuel undervisning. Skriftlig 
aflevering med feedback af modulopgaver. 
Videoafleveringer 

  

https://sites.google.com/kbhsyd.nu/fys-b-e19/moduler/modul-1-energi-og-ell%C3%A6re?authuser=0
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/fys-b-e19/moduler/modul-1-energi-og-ell%C3%A6re?authuser=0


Titel 2: Bølger og Elektromagnetisk stråling 
 

Indhold Holdets website (modul 2):  
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/fys-b-e19/moduler/mo
dul-2-b%C3%B8lger-og-elektromagnetisk-str%C3%A5ling
?authuser=0 
 
iBogen ORBIT B STX, af Morten Brydensholt m.fl.l. 
Systime 2016.  

● Kapitel 3 (Bølger).afsnit 3.1; 3.2 og 3.3 
● Kapitel 4 (lydbølger) afsnit: 4.1,  4.2 og 4.3 
● Kapitel 5 (lysbølger) afsnit 5.1,  5.2  og  5.3 
● Kapitel 7 (lysbølger) afsnit 7.1, 7.2,  7.3 og 7.4 

Omfang 28 timer 

Særlige fokuspunkter Elektromagnetiske bølger og spektrum, den fotoelektriske 
effekt og fotoner. Forskellige former for elektromagnetiske 
bølger, herunder radiobølger,  mikrobølger, infrarød 
stråling, synligt lys, ultraviolet stråling og røntgenstråling 

Væsentligste arbejdsformer E-learninghold med virtuel undervisning. Skriftlig 
aflevering med feedback af modulopgaver. 
Videoafleveringer 

  

https://sites.google.com/kbhsyd.nu/fys-b-e19/moduler/modul-2-b%C3%B8lger-og-elektromagnetisk-str%C3%A5ling?authuser=0
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/fys-b-e19/moduler/modul-2-b%C3%B8lger-og-elektromagnetisk-str%C3%A5ling?authuser=0
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/fys-b-e19/moduler/modul-2-b%C3%B8lger-og-elektromagnetisk-str%C3%A5ling?authuser=0


Titel 3: Bohrs atommodel og kernefysik 
 

Indhold Holdets website (Modul 3):  
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/fys-b-e19/moduler/mo
dul-3-bohrs-atommodel-og-atomkerner?authuser=0 
 
iBogen ORBIT B STX, af Morten Brydensholt m. fl.. 
Systime 2016. 

● Kapitel 8 (Bohrs atommodel) afsnit 8.1, 8.2 og 8.3 
● Kapitel 11 (Atomkerner) afsnit 11.2,   11.3,  11.4. 

og 11.9 

Omfang 28 timer 

Særlige fokuspunkter Borhs kvantemodel for atomer, skalmodellen for atomer, 
formlen for energier i brintatomet, Rydbergformlen, 
emissions- og absorptionsspektre, atomkernes 
opbygning, radioaktive henfald, energiforhold ved 
kerneprocesser. 

Væsentligste arbejdsformer E-learninghold med virtuel undervisning. Skriftlig 
aflevering med feedback af modulopgaver. 
Videoafleveringer 

  

https://sites.google.com/kbhsyd.nu/fys-b-e19/moduler/modul-3-bohrs-atommodel-og-atomkerner?authuser=0
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/fys-b-e19/moduler/modul-3-bohrs-atommodel-og-atomkerner?authuser=0


Titel 4: Mekanik 
 

Indhold Holdets website (modul 4):  
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/fys-b-e19/moduler/mo
dul-4-mekanik?authuser=0 
 
 iBogen ORBIT B STX, af Morten Brydensholt & koll. 
Systime 2016. 

● Kapitel 10 (Mekanik) afsnit: 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 
10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 og 1.11 

Omfang 28 timer 

Særlige fokuspunkter Sted, hastighed og acceleration og deres indbyrdes 
sammenhæng, bevægelsesligningerne for jævn 
bevægelse. Bevægelse med konstant acceleration og 
Galilies faldlov. Kraftbegrebet, og kræfternes 
parallelogram. Newtons love og gravitationsloven. 
Tyngdekraft, gnidningskraft og luftmodstand. 
Kende til vægtstangsreglen og tryk og opdrift 

Væsentligste arbejdsformer E-learninghold med virtuel undervisning. Skriftlig 
aflevering med feedback af modulopgaver. 
Videoafleveringer 

  

https://sites.google.com/kbhsyd.nu/fys-b-e19/moduler/modul-4-mekanik?authuser=0
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/fys-b-e19/moduler/modul-4-mekanik?authuser=0


Titel 5: Gasser 
 

Indhold Holdets website (modul 5):  
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/fys-b-e19/moduler/mo
dul-5-tryk-og-opdrift 
 
iBogen ORBIT B STX, af Morten Brydensholt & koll. 
Systime 2016. 

● Kapitel 10 (opdrift) afsnit 10.13 
● Kapitel 13 (gasser) afsnit 13.1,  13.2,  13.3,  13.4 

og  13.5 

Omfang 28 timer 

Særlige fokuspunkter Tryk, tryk i væsker, opdrift og opdriftformlen. Kelvin 
temperaturskalaen, samt hvordan man omdanner til 
Celsius og omvendt. De tre tilstandsformer, 
tilstands-ligningen, Tryk, absolut temperatur og rumfang 
af gasser og deres mikroskopisk betydning.  

Væsentligste arbejdsformer E-learninghold med virtuel undervisning. Skriftlig 
aflevering med feedback af modulopgaver. 
Videoafleveringer 

  

https://sites.google.com/kbhsyd.nu/fys-b-e19/moduler/modul-5-tryk-og-opdrift
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/fys-b-e19/moduler/modul-5-tryk-og-opdrift


Titel 6: Kosmologi 
 

Indhold Holdets website (modul 6):  
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/fys-b-e19/moduler/mo
dul-6-astronomi-og-kosmologi 
 
iBogen ORBIT B STX, af Morten Brydensholt m.fl.. 
Systime 2016. 

● Kapitel 9 (Solsystemet) afsnit 9.3 
● Kapitel 12 (Kosmologi) afsnit 12.1, 12.3, 12.6 og 

12.7 
● Kapitel 4 (Dopplereffekt) afsnit 4.6 

Omfang 28 timer 

Særlige fokuspunkter De grundlæggende ting om stjerner, 
Afstands-bestemmelse, mælkevejen og galakser. 
Universet og dets udvidelse. Hubbles lov og Big Bang 
teorien. 

Væsentligste arbejdsformer E-learninghold med virtuel undervisning. Skriftlig 
aflevering med feedback af modulopgaver. 
Videoafleveringer 

  

https://sites.google.com/kbhsyd.nu/fys-b-e19/moduler/modul-6-astronomi-og-kosmologi
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/fys-b-e19/moduler/modul-6-astronomi-og-kosmologi


Titel 7: Virtuelt Laboratoriekursus (fysik C og fysik 
B) 
 

Indhold Se oversigten over forsøg virtuelle eksperimenter: 
https://drive.google.com/open?id=1RiLBZqxN4nNrsj9Je1
XL1fz8SUvhk-Nf  

Omfang 30 timer 
- fordelt på 15 timer for fysik C og 15 timer for fysik B 

Særlige fokuspunkter Eksperimentelt arbejde 

Væsentligste arbejdsformer Virtuel undervisning grundet covid-19. Det 
eksperimentielle arbejde blev gjort virtuelt og i minimeret 
omfang. Eleverne blev præsenteret for forsøgene via 
video og derefter arbejdede de med det fundne data. 
Eleverne sluttede af med at aflevere en journal over hvert 
forsøg.  

 
 

https://drive.google.com/open?id=1RiLBZqxN4nNrsj9Je1XL1fz8SUvhk-Nf
https://drive.google.com/open?id=1RiLBZqxN4nNrsj9Je1XL1fz8SUvhk-Nf

