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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Modul 1: Intro til fysik 

 Indhold Holdets website: 
Kapitel 1a: intro til fysik 
 
 
I bogen 
Kapitel 1 i Orbit B stx 
 
Forsøg: 

Massefylde af sten 

densitet af en væske 

 Omfang  6 timer 

 Særlige 
fokuspunkter 

Hvad er fysik? Hvad er SI enheder, præfikser, størrelser,...  

 Væsentligste 
arbejdsformer 

E-learningshold med virtuel undervisning. Skriftlig 
aflevering med feedback af modulopgaver. 

 
 
 
 

https://sites.google.com/a/kbhsyd.nu/2017-fy-c/undervisningsbeskrivelse#TOC-Titel-5:-Eksamensforberedelse
https://sites.google.com/s/1zPE2pV5uRZQ-YLAUEhyu5a7DKXMxEOS9/p/1Mg4TY0IHesJG8P7RHrmXd2gQ782pTuiI/edit
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p415
https://docs.google.com/document/d/1qDVQwf6C4L40lsHMIe442-_Hdgyu8CdOvOKARttELcM/edit#heading=h.d4hwvk5x7el
https://docs.google.com/document/d/1onBxwfYSxhEtQ0plFa1n1scMICP4VFhmWZwu9rf_Nvw/edit


Titel 1:  Energi 

 Indhold Holdets website. 
Kapitel 1: energi 
I bogen: Orbit B - stx 
Hele kapitlet 2 i vores bog, bortset fra 2.8  

 Omfang 18  timer 

 Særlige 
fokuspunkter 

 Teori og virkelighed i energibegrebet. Anvendelse af 
formler i konkrete situationer, eksperimentelt arbejde. 

 Væsentligste 
arbejdsformer 

E-learningshold med virtuel undervisning. Skriftlig 
aflevering med feedback af modulopgaver. 

 

Titel :  Bølger 

 Indhold Holdets website 
Kapitel 2 
I bogen: Orbit B - stx 
I kapitel 3 i bogen skal du læse 3.1 og 3.2. 
Du skal læse hele kapitel 4, bortset fra 4.5. 
Du skal læse 5.1, 5.2 og 5.3 
Du skal også læse om det elektromagnetisk spektrum. 
Kapitel 7.3 

 Omfang  18 timer 

 Særlige 
fokuspunkter 

 Bølgefænomener med særligt fokus på lyd og lys, og 
hvordan disse fænomener opleves gennem sanserne. 
Stående bølger på en streng og i et halvåbent rør, lidt om 
emissions og absorptionsspektrum og doppler, samt 
rødforskydning 

 Væsentligste 
arbejdsformer 

E-learningshold med virtuel undervisning. Skriftlig 
aflevering med feedback af modulopgaver. 

 

Titel 3:  Kernefysik og radioaktivitet 

https://sites.google.com/s/1wL2eoO_ujbfkJOi6figjj3C174llFXxz/p/1Uy5yBIzXfk0DOjFdw4vBaFWCAfp5zkUx/edit
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p345
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p345
https://sites.google.com/s/1wL2eoO_ujbfkJOi6figjj3C174llFXxz/p/1AGMmidURcenPUc5zpCbuYUxKqd7ZDJB6/edit
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p327
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p327
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p325
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p325
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p353
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p353
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p376
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p376
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p375
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p375
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p374
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p374
https://orbitbstx.systime.dk/index.php?id=503
https://orbitbstx.systime.dk/index.php?id=503


 Indhold Holdets website: 

Kapitel 3 

Bogen Orbit B stx: 

kapitel 11 i bogen.  Ikke 11.8. 

 

 Omfang  15 timer 

 Særlige 
fokuspunkter 

Teori for kernefysik. Omtale af energiforsyning ved 
kernekraftværker og fusionsenergi i solen. E = m*c^2 

 Væsentligste 
arbejdsformer 

E-learningshold med virtuel undervisning. Skriftlig 
aflevering med feedback af modulopgaver. 

 

Titel 4: astronomi 

 Indhold Holdets site: 
Kapitel 4: astronomi 
I bogen:  
Kapitel 9 
9.1: kun delen om døgnet og året. især vigtigt interaktiv 
øvelse. 
9.2: det hele. 
9.3: det hele. 
9.4:  det hele. 
Kapitel 12 
12.1: kun de allernærmeste stjerner. 
12.3:  det hele. 
12.4: ikke noget 
12.5: det hele 
12.6: det hele, dog ikke udledning af formler. Kun kende 
de to formler (formlen for z og formlen for v af en galakse) 
12.7: Hubbles lov: kun delen om Hubbles opdagelse og 
universets alder 
12.8: I skal kun vide hvad Big Bang betyder, ikke i dybten. 
Resten af kapitlet forventes I ikke at kende.  

 Omfang  15 timer 

 Særlige 
fokuspunkter 

Teori for kernefysik. Omtale af energiforsyning ved 
kernekraftværker og fusionsenergi i solen. E = m*c^2 

 Væsentligste 
arbejdsformer 

E-learningshold med virtuel undervisning. Skriftlig 
aflevering med feedback af modulopgaver. 

https://sites.google.com/s/1wL2eoO_ujbfkJOi6figjj3C174llFXxz/p/1n_HNZVAyIPa2kahOm8cmU-rHDUFDEYJD/edit
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p551
https://sites.google.com/s/1wL2eoO_ujbfkJOi6figjj3C174llFXxz/p/1HTuBXwiVqIm0tLaR_0_RMMPxK9cnMqsO/edit
https://orbitbstx.systime.dk/?id=c4673
https://orbitbstx.systime.dk/?id=c4673
https://orbitbstx.systime.dk/?id=c3114
https://orbitbstx.systime.dk/?id=c3114
https://orbitbstx.systime.dk/?id=c3114
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p396
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p396
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p395
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p395
https://orbitbstx.systime.dk/index.php?id=394
https://orbitbstx.systime.dk/?id=c2496
https://orbitbstx.systime.dk/?id=c2496
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p405
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p403
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p403
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p402
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p402
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p401
https://orbitbstx.systime.dk/?id=p401


 

Titel 5:  Eksamensforberedelse 

 Indhold Eksamensspørgsmål 
 

 Omfang  12 

 Særlige 
fokuspunkter 

 Målet er at opnå en sammenhængende forståelse af fysik 
C, samt at træne præcision i begrebsanvendelse og faglig 
formidling. 

 Væsentligste 
arbejdsformer 

E-learningshold med virtuel undervisning. Skriftlig 
aflevering med feedback af modulopgaver. 

 

Titel 6:  Virtuelt laboratoriekursus 
 Indhold Grundet Covid-10 lockdown blev laboratoriekurset 

erstattet af et virtuel laboratoriekursus. Det virtuelle 
kursus er minimeret i forhold til det oprindelige. Se 
indhold af kursus her  

Omfang  16 timer 

Særlige 
fokuspunkter 

Virtuelt “eksperimentelt” arbejde inden for kernestoffet i 
fysik C. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Online øvelser med udgangspunkt i forsøg udført på 
video. Derefter selvstændigt arbejde hvor eleven til slut 
afleverer en journal. 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1RJeZ6WBXRho11BJfINksgBTZmHkRcSFE

