
 

 

 

 
EVALUERING AF 
DEN SKRIFTLIGE PRØVE I FYSIK (STX), MAJ-JUNI 2008 
 

 
1. Indledende bemærkninger 
 
Ved den skriftlige prøve i fysik (stx) sommeren 2008 er der stillet to forskellige opgavesæt, 
som begge er tilgængelig på ministeriets netsted. 
 
Det ene opgavesæt, mærket STX081-FYA, og som findes på adressen 
http://us.uvm.dk/gymnasie/almen/eksamen/documents/STX081-FYA.pdf 
er det første opgavesæt efter reformen og emnet for denne evaluering. 
 
Det andet opgavesæt, som er mærket GYM2008-7-1 og findes på adressen 
http://us.uvm.dk/gymnasie/almen/eksamen/opgaver/documents/2008-7-1FYS.pdf 
blev besvaret af de få elever, som afsluttede studentereksamen efter gammel ordning. På 
grund af det beskedne antal besvarelser og det manglende perspektiv for undervisningen i 
fysik fremover indgår det ikke i denne evaluering. 
 
Opgavekommissionen bag opgavesættene til årets skriftlige prøve i fysik (stx) bestod af 
Kurt Jakobsen (formand), Elsebeth Petersen, Jette Rygaard Poulsen, Martin Schmidt og 
Nils Kruse. Fagkonsulent Carsten Claussen har været associeret opgavekommissionen.  
 
Opgavekommissionen har i år valgt at lade opgavesættet indeholde 15 spørgsmål. 
Sammenlignet med opgavesæt før gymnasiereformen repræsenterer det en lille øgning i 
antallet af spørgsmål, men tiden til besvarelsen af den skriftlige prøve er samtidigt udvidet 
fra fire til fem timer. Det skal i den forbindelse understreges, at den tidsmæssige udvidelse 
ikke skyldes, at man nu som elev skal nå 1-2 spørgsmål mere, men først og fremmest er 
begrundet i et øget krav til forklarende tekst og uddybende bemærkninger/argumentation i 
besvarelserne. 
 
 
2. Censorernes bedømmelse af kvaliteten af årets opgaver 
 
På censormødet diskuterer fysikcensorerne årets sæt som helhed inden karakterfast-
sættelsen for de enkelte besvarelser. Hensigten er dels at etablere det bedst mulige grundlag 
for en ensartet bedømmelse af besvarelserne, dels at rådgive opgavekommissionen med 
hensyn til det fremtidige arbejde. Drøftelsen sker på basis af en større stikprøve og en 
samling skriftlige kommentarer til såvel de enkelte spørgsmål som til sættet som helhed. 
 
De skriftlige censorer har endvidere vurderet de enkelte spørgsmål på en skala med fem 
gradueringer: Uegnet spørgsmål (-2), Ringe spørgsmål (-1), Middelgodt (0), Velegnet (+1) 
og Meget velegnet (+2).  
 
I alt 11 spørgsmål blev på denne skala bedømt til 1,0 eller derover, 3 spørgsmål til mellem 0 
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og 1.  Gennemsnittet er 1,1. Som tallene viser, var censorerne generelt tilfredse med de 
stillede opgaver. De spørgsmål, som censorerne vurderede som særligt gode spørgsmål var 
1a, 1b, 2a, 2b og 6a. Censorerne vurderede spørgsmål 7c som sættets mindst egnede 
spørgsmål. 
 
 
3. Censorernes bemærkninger til besvarelserne 
 
Under rettearbejdet indberetter censorerne deres umiddelbare bedømmelse af et vist antal 
besvarelser. Hvert af de 15 spørgsmål tildeles her et pointtal mellem 0 og 10. I år udgør 
disse indberetninger en stikprøve på knap 84 % af samtlige besvarelser. Det skal bemærkes, 
at der ikke er nogen central styret rettenorm, som fastlægger pointfradraget for bestemte 
fejltyper. 
 
Pointtallene fra stikprøven kan benyttes til at vurdere sværhedsgraden af de enkelte 
spørgsmål. Spørgsmål med pointtal 8-10 må således opfattes som umiddelbart lette, 
pointtal 6-8 svarer til mere sammensatte spørgsmål, mens spørgsmål med pointtal under 6 
kræver, at eksaminanden kan bruge eller opstille mere komplicerede modeller for den 
foreliggende situation. 
 

1. Geotermisk anlæg 
  
Spørgsmål 1a (Elevscore: 8,7 point) omhandlede en anvendelse af sammenhængen mellem 
effekt og energi med data fra det islandske geotermiske anlæg Nesjavellir. Anlægget leverer 
dels varme og dels elektrisk energi.  
 
Den typiske, korrekte besvarelse indeholder en formel for sammenhængen mellem effekt 
og energi, en udregning med korrekte enheder, og til sidst et passende afrundet resultat i 
eksponentiel notation med passende enheder.  
 
Spørgsmålet blev besvaret principielt korrekt af de fleste, dog var der en del som ikke 
havde læst/forstået teksten tilstrækkelig grundigt og kun beregnede enten varmen eller den 
elektriske energi. Forbavsende mange angiver noget utilfredsstillende kun beregninger uden 
formel, og mange argumenterer ud fra enhederne (W=J/s) alene.  Nogle havde problemer 
med omregning af tidsenheder og betydning af forskellige præfikser. De fleste afrunder 
resultatet fornuftigt, men enkelte glemmer helt at afrunde. Sammenhængen 1 år = 
3,156·107 s benyttes kun af få elever. 
 
Spørgsmål 1b (elevscore 6,8 point) var en anvendelse af varmelære som typisk er et emne fra 
den indledende undervisning. Ud fra varmeeffekten skulle der beregnes den leverede 
vandmængde, anført i enheden liter per sekund. En del elever havde vanskeligheder ved 
denne type spørgsmål, og det understreger betydningen af, at holde tidligere behandlede 
emner ved lige i den daglige undervisning, eksempelvis gennem valget af opgaver. 
 
Den gode besvarelse indeholder typisk formlen Q m c T= ⋅ ⋅∆ , en bemærkning om 
sammenhængen mellem masse og rumfang samt en korrekt udregning og et afrundet 
resultat i liter pr. sekund. Derudover vurderes en analytisk udregning af resultatet på 
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formelniveau, en diskussion af densitetens temperaturafhængighed og et opslag i 
Databogen, samt en diskussion af et eventuelt varmetab i anlægget som yderligere positive 
elementer i besvarelsen.  
 
Generelt blev der anvendt en korrekt metode, og mange elever nævnte formlen 

. Kun få formulerer sammenhængen med ord.  Q m c T= ⋅ ⋅∆
 
Igen var der dog en del som regnede på baggrund af forkerte udgangsdata ved at tage hele 
den leverede effekt som udgangspunkt. En del havde problemer med den numeriske 
udregning og endte typisk en faktor 103 forkert på grund af manglende opmærksomhed om 
enhederne på de indgående størrelser. Mange besvarelser havde en for afslappet holdning 
til begrebet densitet, nogle satte kg lig med liter, nogle satte densiteten til 1 (uden enhed), 
og kun få tænkte på densitetens mulige temperaturafhængighed og slog værdien op i 
Databogen.  
 
Besvarelserne af spørgsmålet indeholder kun i få tilfælde overvejelser om, hvilket system, 
der regnes på, og hvilke forudsætninger, som udregningerne derfor bygger på. 
 
 
2. En tur med elevator 
 
Spørgsmål 2a (elevscore 9,1 point) omhandlede anvendelsen af lineær regression på 
baggrund af en tabel med målte data for sammenhængen mellem tryk og tid i en elevator i 
et højhus. Det konkrete spørgsmål gik på bestemmelsen af lufttrykket i elevatoren ved 
turens start.  
 
Den gode besvarelse dokumenterer den gennemførte lineære regressionsanalyse 
fyldestgørende (ud fra en graf lavet manuelt på millimeterpapir, i en grafregner eller et 
databehandlingsprogram), med værdier for det efterspurgte skæringspunkt samt eventuelt 
hældningskoefficienten, begge med korrekte enheder. Den ene metode er ikke bedre end 
den anden, når blot den dokumenteres grundigt og gennemføres med den nøjagtighed, som 
metoden normalt har. 
 
Den lineære regression blev gennemført korrekt af de fleste, og spørgsmålet blev da også 
besvaret stort set korrekt af de fleste. Men alt for mange angiver de fundne konstanter 
uden enheder. Mange anvender et pc-program, hvor nogle giver de afledte konstanter med 
for få cifre. Eksaminanden skal kunne håndtere programmet på dette punkt og sørge for at 
give resultaterne med en præcision svarende til den, som er givet i tabellen. Det er vigtigt, at 
denne opgave ikke kun opfattes som en ren matematisk øvelse, men som en opgave med 
fysisk indhold.  
 
Spørgsmål 2b (elevscore 4,1 point) repræsenterede i forhold til spørgsmål a en tydelig 
progression i sværhedsgrad. Spørgsmålet var todelt: Der ønskedes først en redegørelse for 
at elevatorens fart under turen op tilnærmelsesvis er konstant. Dernæst skulle der ud fra 
dataene i tabellen bestemmes en værdi for denne konstante fart. Denne opgave er således 
et typisk eksempel på den nye type opgaver som kræver mere argumentation, forklaring og 
diskussion end de tidligere skriftlige opgaver før gymnasiereformen.  
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For den korrekte besvarelse af det første delspørgsmål er det nødvendigt at nævne den 
lineære sammenhæng mellem højden h over jorden og lufttrykket p for en luftsøjle ved 
konstant densitet 0p p g hρ= − ⋅ ⋅  eller p g hρ∆ = − ⋅ ⋅∆ , samt i argumentationen at 
kombinere dette kendskab med den tidligere udledte lineære sammenhæng i spørgsmål a.  
 
Det andet delspørgsmål kan løses på meget forskelligt niveau, og løsningen dokumenterer 
derfor en varierende grad af indsigt i de ovennævnte sammenhæng og abstraktionsniveau.  
 
Den mindst ambitiøse løsning udregner farten uden i væsentlig grad at inddrage de samlede 
data fra tabellen, ved at bruge den i figurteksten givne højde sammen med den maksimale 
tid for elevatorens bevægelse. Denne udregning er et meget mangelfuldt svar på 
spørgsmålet, da værdien ikke er bestemt ud fra dataene i tabellen.  
 
En væsentlig bedre, men ikke optimal måde at udregne farten er at beregne højden h ud fra 
ovennævnte p(h) funktion i et eller to punkter af tabellen og under antagelse af linearitet 
derfra bestemme farten. Denne metode må dog anses som værende mindre præcis end den 
næste (se nedenfor), da der ved denne metode ikke tages højde for, at de enkelte målesæt i 
tabellen er behæftet med måleusikkerhed, og at udregningen ud fra de udvalgte værdipar (ti, 
hi) derfor kun kan give en tilnærmet værdi for den gennemsnitlige fart. Den korrekte 
metode er enten at udregne højderne for alle målepunkter i tabellen og derefter at 
gennemføre en ny lineær regression for de udregnede tabelværdier (ti, hi), eller, at udregne 
farten analytisk ud fra de to givne lineære sammenhænge 0p p g hρ= − ⋅ ⋅  og 

0
pp p
t

∆
= − ⋅

∆
t . 

 
Som man kan forvente i en opgave af denne type og sværhedsgrad, var besvarelserne meget 
varierede. Mange svarede helt korrekt på første delspørgsmål, mens andre argumenterede i 
meget upræcise vendinger, og nogle endda helt overså, at opgaven var todelt og slet ikke 
besvarede første del. Mange elever blander begreberne ”proportionalitet” og ”lineær 
sammenhæng” sammen. Som det også kan forventes af ovenstående beskrivelse af 
løsningsmulighederne, var der ligeledes stor forskel på hvordan det andet delspørgsmål 
blev grebet an. Kun få besvarelser gennemførte en analytisk beregning af farten på 
formelniveau. I mange besvarelser er det ikke klart, om h repræsenterer højden over 
startstedet eller en eller anden dybde. En simpel tegning med de relevante data påført og en 
orienteret h-akse ville klart øge besvarelsernes kvalitet. 
 
En del elever forundres over, at deres beregninger viser, at elevatoren kører mere end 73 m 
op, når nu højhusets højde kun er 70 m. Det er fint således at vurdere resultatet i sammen-
hæng med de givne oplysninger. Som forklaring peger nogle på usikkerheder i måleresul-
taterne, andre på at elevatoren nok er startet i kælderen, og enkelte mener, at der er fejl i 
opgaven. Næsten ingen refererer til den omstændighed, at farten ikke kan have været kon-
stant helt fra starten. Enkelte konkluderede helt fejlagtigt, at den i spørgsmål a beregnede 
hældningskoefficient nok også var farten i spørgsmål b.  
 

Hos nogle dukker formlen for trykket op på formen h
RT
gM

p
p

∆−=
∆ , måske fra en større 

formelsamling, tilsyneladende helt uden kendskab til formlens anvendelse.  
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Meget få elever diskuterer de benyttede modeller, herunder om densiteten kan regnes for 
konstant inden for det relevante højdeområde. 
 

Opgave 3. Datering af havvand 
 
I spørgsmål 3a (elevscore 8,5 point) skulle eleven for at opstille reaktionsskemaet for 
henfaldet af 39Ar først finde ud af, hvilken type henfald det drejer sig om. I DATABOG 
fysik kemi kan man i oversigten over radioaktive nuklider se, at det drejer sig om et β−-
henfald. I andre opslagsværker som fx Fysik 112 er henfaldet fejlagtigt angivet som et β+-
henfald. Enkelte elever opskriver henfaldet som et α-henfald.  
 
For at forebygge fejl og misforståelser ved opslag af henfaldstype, halveringstid m.m. er det 
nødvendigt, at man skriver, hvor man har oplysningen fra og gerne med angivelse af 
udgave og side i det pågældende opslagsværk. Der gøres opmærksom på, at DATABOG 
fysik kemi, 6. udgave (1992) eller senere udgave er det hjælpemiddel, som er 
opgavekommissionens udgangspunkt for udformningen af opgaverne. 
 
For at opnå fuldt pointtal skal det af besvarelsen tydeligt fremgå, at nukleontallet og 
ladningen er bevaret - eksempelvis bør man skrive 0

1e−  og ikke β− som symbol for 
elektronen. Det tæller i bedømmelsen klart positivt, hvis der er redegjort for opfyldelsen af 
alle relevante bevarelsessætninger. 
  
Overraskende mange har problemer med dette ret nemme spørgsmål. Man glemmer anti-
neutrinoen, skriver β− i stedet for  eller   i stedet for  .0

1e−
39
17Cl 39

19 K  
 
I spørgsmål 3b (elevscore 7,8 point) har eleven for at kunne beregne aktiviteten brug for 
halveringstiden af β−-henfaldet af 39Ar. Denne kan fx findes i oversigten over radioaktive 
nuklider i DATABOG fysik kemi. 
 
Den gode besvarelse er karakteriseret ved, at eleven kommenterer resultatet, uanset om 
man som forventet finder en lille aktivitet, eller om man som følge af en regnefejl finder en 
overraskende høj aktivitet.  
 
I denne sammenhæng, hvor aktiviteten er lille og halveringstiden forholdsvis lang, er det 
ikke afgørende, om man angiver resultatet i Bq, antal henfald pr. dag eller antal henfald pr. 
år. Det må dog forventes, at eleverne anvender relevante enheder og ikke fx angiver 
aktiviteten med enheden Hz. Det gælder også i de tilfælde, hvor anvendte matematiske 
hjælpemidler anvender denne enhed. 
 
Mange elever har problemer med at omregne halveringstiden fra år til sekunder eller værre, 
idet de opfatter Bq som forkortelse for enheden år-1. 
 
Til spørgsmål 3c (elevscore 6,5 point) er det lettest at bruge henfaldsloven ( ) ½/1

0 2
t T

N N= ⋅ , 
da man kender både N og N0. En del elever regner dog først antal kerner om til aktiviteter 
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og indsætter i formlen for aktivitet som funktion af tiden ( ) ½/1
0 2

t T
A A= ⋅ for at beregne 

den ønskede tid. Det er overflødigt og giver risiko for at lave fejl undervejs. 
 
Enkelte elever forventer tilsyneladende, at alle oplysninger i opgaven skal bringes i spil og 
inddrager tallet 20 L i besvarelsen. Mange elever angiver slutresultatet med alt for mange 
betydende cifre.  
 
Nogle elever kender tilsyneladende ikke henfaldsloven og bruger i stedet tilnærmelsen 

0N Nt
A
−

∆ = , der i denne forbindelse er nærmest værdiløs. 

 
 
Opgave 4. Cykelrytter 
 
I spørgsmål 4a (elevscore 4,4 point) er det noget overraskende de færreste elever, der læser 
opgaveformuleringen korrekt, nemlig at det er den effekt, cykelrytteren yder, der er uændret 
i de to situationer. 
De fleste elever regner opgaven, som om det er den kraft, cykelrytteren yder, der er 
uændret.  
 
Langt de fleste elever har fundet og bruger formlen 

21
luft w2F c A ρ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅v

for luftmodstanden. Kun få elever argumenterer for, at man kan se bort fra andre former 
for modstand i beregningerne. Det havde ellers på dette sted været oplagt med en 
kommentar om de anvendte forudsætninger. 
 
En del elever laver den fejl, at de som - en ganske vist overflødig - mellemregning indsætter 
farten med enheden km/h, og får kraften ud i enheden N. En sådan fejl vil trække nogle få 
point ned, selv om man får det rigtige resultat til slut. 
 
Nogle elever ser kun på forholdet mellem de opgivne værdier for cW og A og skriver fx ”da 
forholdet mellem værdierne for A er 1,42 og mellem værdierne for cW er 1,25, vil den nye 
fart blive 1,42·1,25 = 1,78 gange større”. 
 
Enkelte elever tolker formuleringen ”Vurdér cykelrytterens fart …” som, at det tilstrækkeligt at 
give et skøn over cykelrytterens nye fart uden at lave beregninger.  Som i alle andre opgaver 
skal vurderingen underbygges med relevante, fysiske argumenter/beregninger. Formule-
ringen vurdér frem for beregn anvendes kun, fordi det med de givne antagelser kan være 
vanskeligt at opnå et præcist resultat (jfr. bemærkningerne tidligere om elevernes antag-
elser). 
 
De fleste elever besvarer opgaven ved at regne effekten (kraften) ud for den første situation 
og derefter, typisk ved hjælp af en SOLVE-funktion, bestemme den fart, som det svarer til 
i den anden situation. Det fører selvfølgelig til den rigtige værdi, men giver ikke fuldt 
pointtal, hvis der undervejs er benyttet urealistiske værdier for de indgående konstanter (fx 
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vands densitet i stedet for lufts densitet). Meget få elever opdager, at densiteten ingen rolle 
spiller, men at det interessante er, at størrelsen 3

wc A v⋅ ⋅ er ens i de to tilfælde. 
Besvarelserne af denne opgave viser, at det for mange elever er vanskeligt at overskue en 
fysisk problemstilling og herudfra opstille en korrekt model for situationen. Det er oplagt, 
at det er et område, som inddrages mere aktivt i den daglige undervisning. 
 
 
Opgave 5. Bjergbestigning 
 
Besvarelsen af spørgsmål 5a (elevscore 8,4 point) går gennemgående godt. Mange elever 
bruger formlen 2v g= ⋅ ⋅h 0 )eller v v . Der er også en del elever, der først 

finder faldtiden t ved brug af 

2 2
0 2 (g s s− = ⋅ ⋅ −
21

2s g t= ⋅ ⋅ og så farten ved brug af v g t= ⋅ , men her går flere 

galt i byen ved sidste skridt, hvor formlen sv t=  pludselig dukker op. Endelig er der også 

nogle, der sætter uden klar reference til de involverede (nul-)punkter. kin potE E=
 
De nævnte metoder er lige gode, hvis bare eleven gør opmærksom på, at der var tale om et 
frit fald, hvor der blev set bort fra luftmodstanden, og betydningen af de benyttede 
symboler er klarlagt, eksempelvis gennem en lille figur.. Der er meget få elever, der skriver 
kommentarer til denne opgave, men det ville være rart med en tilkendegivelse af, hvilken 
bevægelse der er tale om. 
 
Ved besvarelsen af spørgsmål 5b (elevscore 5,3 point) savner man et simpelt kraftdiagram til 
støtte for argumentationen. Selv dygtige elever bruger uden kommentarer Hooks lov og 
glemmer helt, at der også eksisterer en tyngdekraft. De få elever, der så husker tyngde-
kraften, glemmer ofte at få skrevet samlet fj tF F F m a= − = ⋅ og så her ud fra argumentere for, 
hvor accelerationen er størst. Langt de fleste udregner blot Ft og Ffj, trækker den ene fra 
den anden og dividerer med massen. Det virker ofte som om, at begrebet den samlede 
(resulterende) kraft ikke eksisterer, og at der ikke behøves at blive argumenteret for, hvor 
accelerationen er maksimal. Det er også sjældent, at eleven tydeligt viser, hvorfor de 
forskellige kræfter (og accelerationer) har de anførte fortegn. 
 
Spørgsmål 5c (elevscore 3,9) tester lige som spørgsmål b, om eleven kan lave en analyse og 
løse et komplekst fysikfagligt problem.  
 
Den første del af opgaven går generelt godt. Mange skriver blot k x m g⋅ = ⋅  og finder så x. 
Her ville det igen være ønskeligt med et kraftdiagram samt en argumentation, der 
omfattede: Da bjergbestigeren hænger stille, er den samlede kraft Fsamlet = 0 N og dermed er 
størrelsen af fjederkraft og tyngdekraft ens, dvs. Ffj = Ft.  
 
Den anden del af opgaven er sættets sværeste (del-)spørgsmål. Næsten alle mener, men få 
skriver, at den maksimale fart opnås lige idet, rebet begynder at strækkes, og de regner så 
som i spørgsmål a.  
 
De få, der har et andet bud på løsningen, er godt klar over, at den maksimale fart først 
indtræffer, når Fsamlet = 0, men de mangler en måde at finde den på. Ganske få skriver, at 
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den mekaniske energi for systemet er bevaret. Måske snakker vi i undervisningen kun om 
energibevarelse i tyngdefeltet og glemmer helt at se på lidt mere komplicerede systemer. 
Nogle få kommer helskindet gennem opgaven ved at bruge arbejdssætningen, hvor arealet 
under Fsamlet(x)-grafen fra 0 til 0,7 m beregnes, eller ved at argumentere for en harmonisk 
bevægelse med amplituden 4,8 m. 
 
 
Opgave 6. Regnsensor  
Spørgsmål 6a (elevscore 6,0 point) er en rigtig god opgave, hvor eleven kan vise, at den 
fysikfaglige argumentationsmåde beherskes samtidigt med at mange faglige begreber, som 
refleksion, brydning, totalrefleksion, indfaldsvinkel, brydningsvinkel og grænsevinkel testes.  
 
For at få fuldt pointtal kræves der enten beregning af de to grænsevinkler eller en beregning 
af brydningsvinklerne med en redegørelse for, at brydningsvinklen fra glas til luft ikke 
eksisterer, f.eks. ved at vise, at sin(b) >1. Der ud over skal det i den ledsagende tekst på 
baggrund af ovenfor nævnte beregninger klart fremgå, hvorfor viskerne går i gang. I testen 
viser det sig til tider, at der er tvivl om, hvad grænsevinklen eller brydningsvinklen er for 
størrelser, eller måske får man det ikke nedskrevet klart nok. En tegning, hvor i, b, u og ig er 
indtegnet ville understøtte elevens argumentation på bedste vis.  
 
En del elever skriver ordret af fra en af de gængse lærebøger, hvilket er en særdeles 
mangelfuld besvarelse, såfremt begreberne ikke tydeligt sættes i relation til opgaven. 
 
En typisk fejl i denne opgave er, at eleven ikke har indstillet lommeregneren til at regne i 
grader, men får svar i radianer. Enkelte elever overser, at der skal gives to særskilte 
argumenter, ét for refleksion i tørvejr og ét for situationen i regnvejr. 
 
 
Opgave 7. Laserlys mod spejl 

Opgaven lægger sig til dels op ad årets emne for fysik i det 21. århundrede, men rummer 
også nødvendigheden af sammenkædning af viden fra flere af fysikfagets kernestofområder. 
Samtidig spænder opgaven fra det letteste til det sværeste, når man ser på årgangens besva-
relser. Både spørgsmål 7a og 7b er rene indsætningsopgaver. 
 
Spørgsmål 7a (elevscore 8,8). Formelvalget giver for næsten alle elever sig selv uden nævne-
værdig forklaring, hvilket er helt tilfredsstillende. Men de fleste elever vælger værdien 
3,00·108 m/s som lysets fart i vakuum, hvilket giver 2,041·108 m/s, mens det korrekte 
resultat med fire betydende cifre er 2,039·108 m/s. Opgaven er således et eksempel på, at 
eleven skal kunne forholde sig hensigtsmæssigt til antallet af betydende cifre, som 
minimum via konsistens mellem antallet af cifre i brugte oplysninger og cifre i opgavens 
resultat. Et særligt problem er, at nogle hjælpemidler har lysets hastighed indlagt som 
konstant. Eleven bør her aktivt sikre konsistens i opgavebesvarelsen ved at fortælle, hvor 
mange cifre der regnes med og i besvarelsen skrive samme værdi, som der regnes med. 
 
I spørgsmål 7b (elevscore 7,0 point) begrunder alt for få elever formelt løsningen, men 
kommer alligevel forholdsvist nemt til det korrekte resultat. Opgaven kan dog med få 
ledsagende ord til beregningerne blive en fuldgyldig besvarelse. Især bør den fuldstændige 
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besvarelse forholde sig eksplicit til, at der er tale om et antal pr. sekund, hvilket knytter sig 
til en omsat energi pr. sekund. 
 

Spørgsmål 7c (elevscore 2,1 point) har sættets laveste pointgennemsnit. Mange elever har helt 
undladt at forsøge sig, mens kun ganske få har opnået maks. point. Især glemmer stort set 
alle faktoren 2 der hidrører fra refleksionen. Mange opskriver blot ubegrundet 

og indsætter uden begrundelse lysets fart c på v’ets plads og får det rigtige 
resultat på nær en faktor 2. Dette er direkte forkert, idet den nævnte formel slet ikke er 
relevant i denne forbindelse. Fotonens bevægelsesmængde har en del elever beregnet, mens 
kun en lille del af eleverne tænker på at anvende Newtons 2. lov 

cos( )P F v= ⋅ ⋅ θ

p F t∆ = ⋅∆ . I nogle 

lærebøger er formlen 2 PF c
⋅=  udledt og kan slås op direkte. Den bør dog stadig ledsages 

af passende forklarende tekst, herunder en kommentar om forudsætningerne, og hvordan 
de er opfyldt i det aktuelle tilfælde. 
 
 
Generelle kommentarer om besvarelserne 
Argumentationsniveauet er generelt for lavt. Der synes at være en tendens til, at nemme 
spørgsmål rummer mindre argumentation end vanskeligere. Kvaliteten af teksten betyder 
mere end omfanget. Der synes også at være en vis tendens til at ihærdigheden med at 
ledsage beregningerne med forklarende tekst er forskellig fra klasse til klasse. Det er vigtigt, 
at kravet om øget fokus på argumenter m.m. når ud til alle elever. 
 
Eksempelvis skal der forklarende tekst til, når stenens fart efter et frit fald på 22 m bereg-
nes. Det kunne være en bemærkning om, at der med god tilnærmelse kan ses bort fra 
luftmodstanden; og at bevægelsen derfor kan betragtes som en konstant accelereret 
bevægelse med a = g (eller alternativt at tabet i potentiel energi er lig tilvæksten i kinetisk 
energi).  
 
En del elever skriver den samlede opgavetekst ind, hvilket næppe er en hensigtsmæssig 
anvendelse af tiden, heller ikke selv om det kan ske gennem elektronisk skanning af 
opgaveteksten. Derimod er det helt generelt en god idé for eleverne at indlede alle opgaver 
med en afklaring af kendte størrelser, relevante formler m.m. og meget gerne med små 
tegninger. I opgavens indledning er det også oplagt, at en given models forudsætninger og 
begrænsninger diskuteres. 
 
Afslutningen af en udmærket opgavebesvarelse bør også rumme tekst. Det kan være en 
understregning af resultatets styrke ved at diskutere et r-kvadrat (ved fx 2b) eller det kan 
være en diskussion af et resultats perspektiver (ved fx 3b). 
 
Brug af TI-Interactive og lignende it-redskaber kan være en hjælp for eleverne, men ses 
desværre også i årets besvarelser ofte som det modsatte. Det er vigtigt, at eleverne opstiller 
relevante fysiske sammenhænge, forudsætninger og begrænsninger inden de indsætter i it-
værktøjet og herefter klart skriver, hvad symbolerne i kodesproget betyder. Især går det 
ofte galt, når enheder alene håndteres i fx TI-Interactive. Eleverne skal her altid huske at 
angive det endelige svar i normalt fagsprog. 
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Det fremgår klart af opgavesættet, at DATABOG fysik kemi 6. udg 1992 eller senere ud-
gaver forudsættes. En del elever henter deres oplysninger fra andre opslagsværker mm., 
hvilket frarådes, da det kan føre til uheldige fejl (som i spørgsmål 3a, hvor Fysik 112 har 
forkerte oplysninger om henfaldet af 39Ar). 
 
Hvor der ikke er tale om helt gængse oplysninger, ses en del elever at benytte den henvis-
ningspraksis, de i øvrigt bruger i gymnasiet. Nu hvor (stort set) alle hjælpemidler er tilladt, 
er det en god praksis, da det giver de skriftlige censorer bedre muligheder for eventuelt at 
følge en tråd i elevernes tankegang. Således skal det klart angives, når en værdi er hentet i 
Databogen, og gerne med angivelse af sidetal og mindst en gang i løbet af besvarelsen med 
en henvisning til udgaven. 
 
 
4. Brugen af CAS-værktøjer 
 
De fleste elever kan vurdere, hvilke elementer der skal indgå i it-anvendelserne: SOLVE-
funktionen, numerisk differentiation og integration, men der savnes sammenfattende 
konklusioner. Der mangler ofte enheder på de benyttede fysiske størrelser, men tidligere års 
problemer med manglende afrunding af facit er blevet bedre. 
 
Uden omhyggelig dokumentation kan det være vanskeligt at vurdere et resultat, der er 
fremkommet gennem brug af it, hvis facit er forkert – er det forkerte facit en konsekvens af 
forkerte indtastninger, eller er der tale om mere fundamentale misforståelser? En form for 
argumentation, der viser en forståelse for de anvendte formler, udelades ofte. 
 
Der er mange udmærkede forklaringer i forbindelse med brug af lommeregnere, mens det 
halter noget mere, når der bruges mere generelle programmer som TI-Interactive eller 
MathCad. Sådanne programmer kræver tilsyneladende, at der afsættes mere undervisnings-
tid til at sætte eleverne ind i at bruge programmerne hensigtsmæssigt til opgaveløsning, fx 
flere forklaringer og sammenfattende konklusioner samt en højere grad af integration af it-
anvendelsen i den forklarende tekst. Der bør specielt være opmærksomhed på brugen af 
enheder. 
 
Antallet af besvarelser baseret på CAS-værktøjer er steget gennem de seneste år, idet 
eleverne i stigende grad anvender en grafisk lommeregner med CAS-faciliteter eller et 
tilsvarende pc-værktøj. Brugen af disse værktøjer stiller særlige krav om omhu til eksa-
minanden, idet besvarelsen skal leve op til de sædvanlige krav med hensyn til brug af faglig 
terminologi, dokumentation for tankegang med mere. I de tidligere udsendte eksempler på 
vejledende opgaver til forsøg med grafisk lommeregner henholdsvis kosmologi er der 
eksempler på eksemplariske opgavebesvarelser. 
 
Det forventes, også i besvarelser med CAS-værktøjer, at eksaminanden anfører de relevante 
formler, før talværdier indsættes og udregninger gennemføres. I den udmærkede besvarelse 
indgår som regel, at formlens relevans og gyldighed kommenteres. Ved beregninger skal det 
tydeligt fremgå, i hvilke enheder de relevante størrelser indsættes. Ligesom enheden på 
resultatet af beregningen eksplicit skal noteres. Dette gælder også resultatet af fx en lineær 
regression y = ax+b: Enhederne på a og b skal altid noteres. I almindelighed er det en god 
idé at afslutte et CAS-værktøj besvaret spørgsmål med en tekst (fx ”Altså rammer stenen 
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bjergbestigerens hjelm med farten 21 m/s”). Konsistensen af de benyttede enheder må 
fremgå af enten udregningerne eller ved særskilt argumentation. Hvis man benytter sig af et 
pc-baseret værktøj, der samtidigt fungerer som tekstbehandlingssystem, kan man således 
ikke nøjes med de resultater, som værktøjet producerer. Resultaterne skal udtrykkes i 
normal faglig terminologi. 
  
Ved brug af CAS-værktøjer er det ofte oplagt at benytte en SOLVE-funktion til at løse 
ligninger. I den ledsagende tekst må der så gøres rede for de benyttede enheder, så der ikke 
blot fremkommer et resultat, der får tillagt en udokumenteret enhed. I den forbindelse kan 
det tilføjes, at det normalt i fysik selv ved komplicerede problemer vil være sådan, at en 
numerisk løsning af den korrekte ligning entydigt fører til det ønskede resultat. Men den 
udmærkede besvarelse er i den sammenhæng karakteriseret ved at indeholde et tjek af 
rimeligheden af det fundne resultat. 
 
Når man benytter et pc-baseret CAS-værktøj, kan man med stor fordel bruge programmet 
til at tegne relevante grafer og på den måde forbedre dokumentationen. Hvis man benytter 
en grafregner, kan det i stedet være en god idé at angive det benyttede grafvindue og 
skitsere grafen i besvarelsen.  
 

 

5. Statistik 
På censormødet foretages en opgørelse af resultaterne, som efterfølgende er sammenfattet i 
nedenstående statistik.  
 
Der er bedømt i alt 1615 besvarelser af det første prøvesæt efter gymnasiereformen. 
Tabellen nedenfor sammenfatter bedømmelsen af besvarelserne, udtrykt i 7 trinsskalaen: 
 
Karakter -3 00 02 4 7 10 12 Ialt 
Antal 10 213 148 335 427 375 107 1615 
Procentdel af beståede 10,6 24,1 30,7 26,9 7,7  

 
Andelen af ikke-beståede er knap 14 %, hvilket er nogenlunde den samme værdi som 
tidligere år. 
 
Fordelingen af beståede karakterer er nogenlunde i overensstemmelse med den principielle 
fordeling, som er tilsigtet ved fastlæggelsen af karakterskalaen. Imidlertid er der grund til at 
være opmærksom på, at ikke alle elever med fysik på A-niveau har aflagt den skriftlige 
prøve. På grund af reglen om lodtrækning mellem fagene til skriftlig prøve for elever med 5 
fag på A-niveau mangler der godt 300 elever. Da disse elever i stor udstrækning tilhører 
gruppen af elever med fortrinlige og udmærkede præstationer i fysik, ville en bedømmelse 
af besvarelser fra alle elever sandsynligvis føre til en vis overpræsentation af de højeste 
karakterer i overensstemmelse med udfaldene af den skriftlige prøve i fysik de foregående 
år. 
 
Karaktergennemsnittet for drengene lå som tidligere højere end for pigerne. Gennemsnit 
for drengene: 6,2. Gennemsnit for pigerne: 5,1. På grund af den nye karakterskala er det 
vanskeligt at sammenligne denne forskel med tidligere. 
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6. Afsluttende bemærkninger 
 
Den ordinære prøve sommeren 2008 var som nævnt i indledningen den første, der blev 
afholdt efter de nye rammer, der fremgår af den nye læreplan for Fysik A. Prøven afvikles 
nu over 5 timer og på baggrund af kernestoffet for Fysik A. Ministeriet har offentliggjort to 
sæt vejledende eksempler på eksamensopgaver, der sammen med et følgebrev giver et 
indtryk af omfang og niveau samt opgavesættenes udformning. Forlængelsen af prøvetiden 
skal i første række sikre, at eksaminanderne har tid til at udarbejde bedre og mere 
fuldstændig argumentation i besvarelserne. 
 
I opgaveteksterne vil der undertiden i bestemte spørgsmål specielt blive stillet krav til 
forklaring og argumentation, men kravet om forbedret forklaring og redegørelse for 
forudsætninger for de anvendte metoder gælder generelt for alle opgaverne. 
 
Med skiftet til en ny ordning kan kontinuiteten sikres ved, at erfaringerne fra dette års 
prøve bliver inddraget i fysikfaggruppernes løbende diskussion af undervisningen. Grund-
laget for elevernes besvarelser af opgaverne i den afsluttende prøve lægges for en del elever 
i fysik B-undervisningen, og derfor bør alle skolens fysiklærere og ikke kun årets fysik A-
lærere inddrages i arbejdet. På den enkelte skole må arbejdet med undervisningen på fagets 
højeste niveau koordineres, så de indhøstede positive og negative erfaringer gives videre, 
når den ene lærer afløser den anden. Mange yngre kollegaer kan være overladt til selv at 
finde ud af tilrettelæggelsen af undervisningen og eksamenskravene, herunder også prak-
tiske forhold som kravene til Databogen. Man skal være opmærksom på at nyere, gængse 
lærebøger ikke omfatter hele kernestoffet som f.eks. Q-værdi i kernereaktioner og fotonens 
bevægelsesmængde. 
 
På en række punkter kan der være grund til at skærpe opmærksomheden vedrørende besva-
relsernes kvalitet. Udregninger bør generelt set gennemføres med større omhu, og som 
hovedregel skal der opstilles en formel, før udregninger med tal gennemføres. Resultaterne 
anføres med et antal betydende cifre, der svarer til nøjagtigheden på de opgivne data. 
Grafer o. lign. bør generelt set også være bedre. 
 
Brugen af tegninger i besvarelsen er desværre ikke så udbredt som tidligere. En besvarelse 
fremstillet i et pc-program kan fint ledsages af en håndtegnet figur. En tegning er en meget 
god støtte til at forstå en eksaminands argumentation, ikke mindst i forbindelse med 
geometriske argumenter, fx en krafts opløsning efter bestemte retninger. Samtidig kan 
arbejdet med en god figur være et vigtigt skridt for eksaminanden mod en korrekt besva-
relse. 
 
Generelt set er det et problem, at mange eksaminander kun argumenterer overfladisk eller 
slet ikke for de benyttede formler og modeller, ligesom forudsætningerne for de forskellige 
beregninger kun indgår i meget begrænset omfang. Vigtigheden af dette kan blandt andet 
illustreres ved, at et i øvrigt rigtigt talsvar helt uden forklaring/begrundelse som udgangs-
punkt kun får ganske få point hos censorerne. 
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Brugen af CAS-værktøjer herunder den grafiske lommeregner i undervisningen er fortsat et 
oplagt emne for det kollegiale samarbejde. Det er vigtigt, at man i undervisningen med 
eleverne diskuterer, hvordan man kan dokumentere it-baserede metoder og resultater i 
opgavebesvarelser. På højt niveau bør brugen af faciliteter som fx regression og numerisk 
løsning inddrages i det løbende arbejde med opgaver, eksperimenter og rapporter. I relation 
til den skriftlige prøve er dokumentationen for grafer et særligt problem. Tegning af en graf 
(på mm-papir eller andet relevant funktionspapir) eller en omhyggelig skitse af grafvinduet 
fra en grafregner med angivelse af grænserne er næsten altid en god støtte for en argumen-
tation. 
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