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Undervisningsbeskrivelse  
 

 

 

Termin December 2019 

Institution Horsens HF og VUC 

Uddannelse Hf/hfe 

Fag og niveau Fysik C 

Lærer Thor Due Christensen 

Hold FyCE_1908 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Energi 

Titel 2 Astronomi 

Titel 3 Lyd og bølger 

Titel 4 Lys 

Titel 5 Kosmologi 
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Titel 1 

 

Energi 

Indhold Orbit c Ibog ISBN: 9788761626721 

1.1 – Energi i mange former 

1.2 – Energi og effekt  

1.3 – Danmarks energihusholdning 

1.4 – Termisk energi og varme 

1.5 – Varmefylde  

1.8 – Mekanisk energi 

1.9 – Energikvalitet og nyttevirkning 

Fysik c bogen Ibog ISBN: 9788761687920 

1.2 – Eksperimenter og beregninger 

 

Sider i alt: 56,5 

 

Forsøg: 

Bestemmelse af et lods varmefylde 

Bestemmelse af temperaturen for en rødglødende møtrik 

Nyttevirkningen for en elkedel 

Mekanisk energibevarelse for hoppende bold 

 

Demo og fællesforsøg: 

Varmeledning med isterning 

Konvektion i en gryde 

Varmestråling fra glødende metal 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 18 lektioner á 55 minutter 

Særlige fo-

kuspunk-

ter 

Energiforløbet har fokuseret på at introducere fysikfaget. Eleverne er blevet bekendt 

med at arbejde med formler og enheder. Der er arbejdet med de grundlæggende poin-

ter for hvordan man udfører forsøg. Der er foretaget elektronisk dataopsamling. 

 

Energibevarelse er blevet introduceret. Der er blevet fokuseret på hvordan termisk 

energi opleves, og i hvilke situationer det kan have betydning. Herunder hvordan fjern-

varme fungerer. Det er blevet diskuteret hvordan man oplever forskellige temperaturer 

og hvordan det kan forklares ved at se på mikroskopisk bevægelse.   

Mekanisk energi er blevet brugt til at se på hvordan man kan omsætte fra en energi-

form til en anden energiform. 

 

Væsentlig-

ste ar-

bejdsfor-

mer 

Primært gruppe og individuelt arbejde med opgaver, forsøg og arbejdsspørgsmål. Fæl-

les oplæg fra lærer.  
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Titel 2 

 

Astronomi 

Indhold Astronomi Ibog ISBN: 9788761684714 

2.3 – Jorden og solen 

2.4 – Jorden og månen 

2.5 – Jorden, solen og månen 

 

Orbit c Ibog ISBN: 9788761626721 

9.2 – Afstandsbestemmelse til stjernerne (kun afsnittet om parallaksemetoden.) 

 

Fysik c bogen Ibog ISBN: 9788761687920 

5.3 – Verdensbilledets udvikling 

 

Sider i alt: 32,6 

 

Film  

Den bevægede jord 

 

Øvelse: 

Parallakse målinger 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 10 lektioner á 55 minutter 

Særlige fo-

kuspunkter 

Eleverne har arbejdet med fænomener, som årstider og dag/nat, der er observerbare i 

deres hverdag. Sjældnere fænomener formørkelser er der også blevet set på. Eleverne 

har arbejdet med at beskrive fænomenerne, ved at se på jorden, solen og månens ind-

byrdes placering i forhold til hinanden.  

Udviklingen i den naturvidenskabelige opfattelse af solsystemet, har været i fokus. Her 

er der blevet set på hvordan en naturvidenskabelig teori udvikler sig. 

Parallaksemetoden er blevet brugt til at beskrive hvordan man kan måle afstanden til 

stjerner. 

 

 

 

Væsentlig-

ste arbejds-

former 

Klasseundervisning og opgaveløsning.  

 

 

 

 

 

Retur til forside 
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Titel 3 

 

Bølger og lyd 

Indhold Orbit c Ibog ISBN: 9788761626721 

2.1 – Grundlæggende om bølger 

2.2 – Spektre  

2.3 – Diffraktion og interferens 

3.1 – Grundlæggende om lyd 

3.2 – Lyd, toner og støj 

3.4 - Blæseinstrumenter 

 

Sider i alt: 44,2 

 

Forsøg: 

Bestemmelse af lydens hastighed 

Forsøg med bølger på en streng 

Forsøg med åbne- og halvåbne rør 

 

Demo og fællesforsøg: 

Demonstration af stemmegaffel 

Frekvenserne for høregrænser 

Demonstration af frekvensspektre 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 18 lektioner á 55 minutter 

Særlige fo-

kuspunk-

ter 

I dette forløb er bølger blevet introduceret. Der er arbejdet med de grundlæggende 

bølgeegenskaber og bølgetyper. Eleverne har arbejdet med at forstå lyd, ud fra at der 

sker noget på mikroskopisk plan, der laver en effekt på et makroskopisk plan. Der er 

set på bølgeegenskabernes sammenhæng med den lyd man opfatter. 

Eleverne er blevet introduceret til hvordan blæseinstrumenter fungerer og hvilken rolle 

stående bølger spiller.   

 

 

 

Væsentlig-

ste ar-

bejdsfor-

mer 

Primært gruppe og individuelt arbejde med opgaver, forsøg og arbejdsspørgsmål. Fæl-

les oplæg fra lærer.  

 

 

 

 

 

Retur til forside 
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Titel 4 

 

Lys  

Indhold Orbit c Ibog ISBN: 9788761626721 

2.4 – Refleksion og brydning af bølger (Kun afsnittet om refleksion) 

4.4 – Optik (Kun afsnittene ”linser” og ”linsestyrke”) 

5.3 – Øjet og synsnerven 

5.4 – Farveblandinger  

6.4 – Fotoner  

6.5 – Bohrs atommodel 

6.6 – Hydrogenatomet 

6.7 – Atomernes fingeraftryk 

 

Fysik c bogen Ibog ISBN: 9788761687920 

3.5 – Lys  

3.6 – Det elektromagnetiske spektrum 

 

Sider i alt: 45,6 

 

Forsøg: 

Forsøg med linser 

Bestemmelse af en lasers bølgelængde, vha. optisk gitter 

Bestemmelse af bølgelængderne i Balmer serien  

 

Demo og fællesforsøg: 

Bestemmelse af det synlige spektrum, hvidt lys i gitter 

Solens spektrum, hydrogen spektret og natriums spektrum 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 18 lektioner á 55 minutter 

Særlige fo-

kuspunk-

ter 

I starten af dette forløb var fokus på de studerenes egen oplevelse af lys. Der blev ar-

bejdet med linser og briller, samt set på hvordan farver opleves. Dette blev gjort imens 

den teori om bølger, som var kendt fra sidste forløb, igen blev bragt i spil. Optiske 

gitre blev introduceret, så vi kunne se på grænserne for det synlige spektrum.  

Herefter blev der arbejdet med lys emitteret fra atomer, med hovedfokus på hydrogen 

atomet. Her blev der også arbejdet med Bohrs atommodel.  

 

 

 

 

Væsentlig-

ste ar-

bejdsfor-

mer 

Primært gruppe og individuelt arbejde med opgaver, forsøg og arbejdsspørgsmål. Fæl-

les oplæg fra lærer.  

 

 

Retur til forside 
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Titel 5 

 

Kosmologi 

Indhold Orbit c Ibog ISBN: 9788761626721 

9.6 – Universets udvidelse 

9.7 – Hubbles lov 

9.8 – Big Bang-teoriens grundlag 

 

Fysik c bogen Ibog ISBN: 9788761687920 

3.8 – Dopplereffekt  

 

Sider i alt: 20,7 

 

Øvelser:  

Elastik univers 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 10 lektioner á 55 minutter 

Særlige fo-

kuspunk-

ter 

I dette forløb blev der taget udgangspunkt i elevernes arbejde med Balmer serien. 

Hubbles lov blev introduceret, ved at se på Doppler effekt og bruge det, som forkla-

ring på den observerede rødforskydning. Herefter blev der set på universets udvidelse, 

som forklaring på rødforskydningen. Til sidst blev der arbejdet med grundlaget for Big 

Bang teorien, som blev præsenteret som et moderne verdensbillede. 

 

 

 

Væsentlig-

ste ar-

bejdsfor-

mer 

Primært gruppe og individuelt arbejde med opgaver og arbejdsspørgsmål. Fælles oplæg 

fra lærer.  

 

 

 

Retur til forside 

 


