
 

 

+ 

+ 

   Fysikk Elvebakken Vgs 

 

For å kunne utnytte de mulighetene som 

er tilgjengelige for oss, er vi avhengige 

av at vi forstår hvordan verden henger 

sammen. Det er det vi jobber mot i 

fysikkfaget. Vi ser på helt dagligdagse 

fenomener og prøver å forklare hvorfor 

verden er som den er. Hvorfor er 

himmelen blå? Hvorfor detter 

gjenstander ned når man kaster dem 

opp i lufta? Hvorfor faller ikke månen 

ned på jorda, den er da påvirket av 

tyngdekraft den også?  Hva er egentlig 

elektrisk strøm?  

Alt dette og mye mer får man svar på 

ved å velge fysikk på videregående. I 

timene har vi gjennomgang og jobber 

mye med oppgaver.  

Vi forsøker også å gjenskape verden i 

liten skala med eksperimenter hvor vi 

tester ut teorien vi lærer i timene.  

Merkelig nok er det slik at etter hvert 

som man forstår mer av hvordan verden 

fungerer, så framstår den bare som enda 

mer mystisk, forunderlig og fantastisk. 

Hvordan jobber vi?  

”Det mest 

uforståelige med 

universet er at det 

er forståelig” 
Albert Einstein 

 

Hva mener 

elevene?  

”Gjør deg klar til å 

forstå verden” 

 

Albert Einstein 

Sentrale tema 

 

 

 

 

Fysikk 1: 
• Bevegelseslikninger 

• Newtons lover 

• Bevaring av 

bevegelsesmengde 

• Bølger og stråling 

• Energi 

• Atomfysikk 

• Kjernefysikk 

• Astrofysikk 

 

Hva blir nytt i FYSIKK 2 
• Elektromagnetisme 

• Relativitesteorien 

• Kvantefysikk 

Videre fordypning:  

• Newtons lover og energi 

• Atomfysikk/kjernefysikk 

Eksempler på studier 

som krever Fysikk1 
For mer informasjon gå inn på 

www.velgriktig.no 

Medisin, Odontologi, Ernæring, 

Farmasi og ortopediingeniør, 

Arkitektutdanning ved NTNU, 
Ingeniørutdanning integrert 

mastergrad (5årig), 3årig 
ingeniørutdanning 

Matematikk er fysikkens språk.  Det er en klar fordel å ha tatt matte 1T og å velge R1 hvis 

du velger fysikk.  Hvis man hatt 1P anbefaler vi å velge Fysikk1 i 3. etter S1 matte 
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