
resumé, hvor et regneeksempel gennemgås, nogle få
opgaver (nu med facitliste) og i nogle tilfælde også et
forsøg eller to. Har man ikke nok opgaver i afsnittet, er
der flere opgaver sidst i bogen, dog uden facitliste.

En matematisk svag elev vil nok have svært ved at
læse bogen, da der er så stor vægt på den matematiske
beskrivelse af fysikken. At man har valgt at lave et bog-
system, der passer til både A- og B-niveau på samme
tid, er i denne henseende en hæmsko, da det primært
er på A-niveau, eleverne har behov for så grundig en
matematisk forståelse.

Med 2017-reformen blev kernestoffet i fysik ændret
en lille smule. Der skete én tilføjelse (sensorer), to
ændringer (kuglesymmetriske ladninger i stedet for
punktladninger og eksempler på magnetiske felter) og
to elementer blev fjernet (det kosmologiske princip,
ligesom stød gik fra to dimensioner til én). Derfor er
det ikke overraskende, hvor lidt der er ændret i de
reformklare fysikbøger. Det kosmologiske princip er
fortsat med i FysikABbogen 2, og det samme gælder
for stød i to dimensioner. Der er tilføjet et nyt velskrevet
afsnit om sensorer. Ordet kuglesymmetrisk optræder
ikke i bogen (det gør punktladning dog).

Udover det nye afsnit om sensorer har luftmodstand
også fået sit eget afsnit ligesom arbejde under en varie-
rende kraft. Et noget filosofisk afsnit om ormehuller og
tidsrejser er skiftet ud med et om gravitationsbølger, der
på fin vis binder flere af de øvrige kapitler sammen som
afslutning på bogen.

Af øvrige ændringer kan det nævnes, at enkelte
afsnit og et kapitel har ændret navn, men ikke indhold.
En formentlig ubrugt regressionsfunktion er fjernet, og
ordet spændingsforskel er konsekvent ændret til spæn-
dingsfald. Teksten om AT har fået overskriften fagligt
samspil i stedet. I den tilhørende tekst er den eneste
forskel, at universet er blevet 100 millioner år ældre.
FysikABbogen 2 findes i tre udgaver: en iBog, en e-Bog
og en papirbog (p-Bog?). Det er helt klart iBogen, man
satser på at sælge. Kun med iBogen har man adgang
til de 40 simuleringer, videoer og animationer. Det
ligger selvfølgelig i navnet, at iBogen er interaktiv, men
links til videoer (som flere steder er eksterne) kunne
være indsat i både e-Bogen og p-Bogen, evt. som QR-
koder. Ved køb af en licens til iBogen følger e-Bogen
automatisk med. Sidstnævnte skal downloades i PDF-
format inden for licensperioden af iBogen, men er så
tilgængelig uden tidsbegrænsning. For at åbne e-Bogen
indtastes en personlig kode. Min personlige erfaring er,
at elever har svært ved dette, men klarer det.

p-Bogen har fået et nyt, mindre format end tidligere
udgaver, hvilket primært betyder, at den store margen
er forsvundet. Resultatet er en tekst, der virker meget
kompakt, men rigt illustreret. Man har også valgt at
skifte papirtype og farver. Således er man gået fra FSC-
mærket til Svanemærket, og farverne virker noget mere
matte.

Licenser til iBogen ligger på mellem 70 og 264
kroner afhængigt af, hvor længe de skal vare (fra 3 må-
neder til 3 år). Med licensen følger også FysikABbogen
1. FysikABbogen 1 kan købes individuelt som iBog
i modsætning til FysikABbogen 2. Her er prisen en
smule lavere. Endnu et alternativ er at købe adgang til
hele fagpakken hos Systime gennem iBiblioteket. Her
er prisen 80 kroner per år. Det kan altså være lidt af et
regnestykke at finde ud af hvad, der giver bedst mening
at investere i. p-Bøgerne koster 340 og 360 kroner for
henholdsvis FysikABbogen 1 og 2. Alle priser er uden
moms.

FysikABbogen 2 er for dyr som p-Bog, hvis der
skal købes klassesæt. 700 kroner for et bogsystem er
simpelthen for meget, når der findes konkurrerende
bøger som BasisFysik B til den halve pris eller Orbit
fra samme forlag til 430 kroner. Som e-/iBog vil jeg
foretrække den frem for Orbit. Dette er betragtet som
B-niveaubog. Til A-niveau vil FysikABbogen være mit
førstevalg.

JWP

Korrektion af korrektion
En fortsat opmærksom læser har påpeget, at korrek-
tionen i forrige nummer af KVANT til artiklen “G-2-
eksperimentet – den mest nøjagtige test af kvanteelek-
trodynamikken” skal korrigeres. Den korrekte formel
for størrelsen af impulsvektoren skal være:√

E2

c2
−m2c2. (1)

Accent grave
En anden opmærksom læser påpeger, at i KVANT-
nyheders historie om “Nye definitioner” er det nævnt,
at prototypen på et kilogram siden 1899 har været
opbevaret i Sévres. Valget af accent i stednavnet er
desværre galt, og det korrekte navn er Sèvres.
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