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Forord 

Evalueringen baserer sig på kommentarer fra censorerne tilsendt i 

løbet af retteperioden, diskussion på censormødet og efterfølgende 

drøftelse med opgavekommissionen.  

Opgavekommissionen bestod af Jens Kurt Kraaer, Anne Helene 

Handberg Pedersen, Peter Gross, Anders Overgaard Bjarklev og Peter 

Nørgaard. 

Prøven bestod af fire opgaver med i alt 16 delspørgsmål. 

Opgavesættet indeholdt flere, men lidt simplere spørgsmål end forrige 

års sæt. Besvarelserne af prøven tyder på at omfanget i praksis har 

været større end det var tiltænkt. Der blev taget hensyn til dette i be-

dømmelsen af besvarelserne. 

Karakterfordeling 

På baggrund af i alt 802 besvarelser fordelte karaktererne sig således: 

 

Karakter -3 0 02 4 7 10 12 

Antal 8 133 97 176 207 134 47 

 

Gennemsnitskarakteren for fordelingen er 5.27 og 18 % fik karakteren -3 

eller 0. 

 

For karaktererne 02 og derover er den procentvise fordeling som følger: 

 

Karakter 02 4 7 10 12 

Pct 15 27 31 20 7 

 

I forhold til ECTS forventningen til karakterfordelingen, som symme-

trisk fordelt omkring karakteren 7, ses altså et lille skift mod de lave ka-

rakterer som dog er mindre end sidste år. 
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Bemærkninger til de enkelte delspørgsmål 

Opgave 1a: Udregning af det elektriske felt vha. formlen for en pla-

dekapacitor foretages af de fleste eksaminander, men antagelsen om et 

homogent felt mangler typisk. Enkelte eksaminander anvender forme-

len for feltet omkring en punktladning. 

 

Opgave 1b: Mange eksaminander anvender ikke formlen for feltet 

omkring en uendelig lang lige leder. Kun meget få af eksaminanderne 

som bruger formlen for en uendelig lang lige leder begrunder at den 

kan anvendes i den givne situation. En del elever forsøger uden held at 

anvende Biot og Savarts lov. En enkelt elev anvender Biot og Savarts 

lov korrekt og integrerer bidragene for de enkelte lederelementer op 

over lynets længde. 

 

Opgave 2a: Udregning af effekten går godt i de fleste tilfælde, men 

procentregning går galt i overraskende mange tilfælde. 

 

Opgave 2b: Går generelt godt. Eksaminanderne kender brydningslo-

ven, men en del af dem bytter om på vinklerne eller brydningsindeks..  

 

Opgave 2c: Går lidt bedre end 2b. Eksaminanderne kender gitterlig-

ningen. En typisk fejl er forveksling af sin og tan i trekantsberegnin-

gen. 

 

Opgave 3a: Tilstandsligningen for en ideal gas anvendes rigtigt i de 

fleste besvarelser. 

 

Opgave 3b: En del eksaminander er ikke klar over at opdriften er 

tyngdekraften på den fortrængte luft. De udregner med andre ord ikke 

massen af den fortrængte luft direkte fra antallet af mol og molmas-

sen. En del bruger standard densiteten for luft. 

 

Opgave 3c: De fleste eksaminander får tegnet grafen, men akseangi-

velser og enheder er i en del tilfælde manglende eller forkerte. De 

fleste eksaminander skriver at grafen er en ret linie, men kun få skri-

ver at der dermed er tale om en bevægelse med konstant hastighed.  

 

Opgave 3d: Færre eksaminander end forventet finder densiteten ud 

fra de opgivne data. Rigtig mange eksaminander forveksler tryk p med 

densitet ρ, og afbilder trykket som funktion af højden.  En del eksami-

nander prøver at bruge formlen for hydrostatisk ligevægt. 
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Opgave 3e: Kun ganske få elever argumenterer for at ens tryk, tempe-

ratur og volumen for helium og den fortrængte luft betyder at opdrif-

ten kun afhænger af forskellen i molmasse. Nogle eksaminander skri-

ver korrekt at ballonens fortrænger et større volumen når den stiger, 

men at trykket jo også falder, så mængden af fortrængt luft ikke vok-

ser. 

 

Opgave 4a: Newtons 2. lov bruges rigtigt af de fleste eksaminander. 

Nogle anvender 8 togsæt i stedet for 1. Angivelsen 1 ton er ikke 1000 

kg i MathCad. Denne fælde giver fejl i udregningerne hos en del ek-

saminander som ikke er opmærksomme på dette. 

 

Opgave 4b: En del eksaminander kender ikke sammenhængen mel-

lem effekt, kraft og fart. 

 

Opgave 4c: Analysen af kræfterne i opgaven er svær for rigtig mange 

eksaminander. Der er næsten ingen eksaminander som tegner en skit-

se. 

 

Opgave 4d: Rigtig mange eksaminander finder ikke den rigtige cen-

tripetalkraft, Til gengæld kender mange af eksaminanderne sammen-

hængen mellem centripetalkraft, masse, radius og hastighed i den 

jævne cirkelbevægelse. 

  

Opgave 4e: Ser ud til at være gået en smule bedre end spørgsmål 4d. 

 

Opgave 4f: Meget få eksaminander besvarer dette spørgsmål.  

Generelle kommentarer til prøven 

Spørgsmålene 3b (forståelse af opdrift), 3d (IT som kræver bereg-

ning), 3e (forståelsesspørgsmål), 4c, 4d, 4e, 4f (fire spm. i mekanik / 

kraftanalyse) gik markant dårligere end forventet. 

 

Alt kernestof kan indgå i den skriftlige prøve, ikke kun det kernestof, 

som er særligt for fysik A. I det aktuelle sæt er der kun 5 spørgsmål ud 

af 16 som inddrager kernestof som er særligt for fysik A. I den sam-

menhæng er det vigtigt at være opmærksom på skriftligheden for de 

elever som ikke har fysik A som studieretningsfag, men som valgfag 

og altså undervises på et fysik B hold en stor del af tiden i løbet af  

uddannelsen. 

Bemærkninger til anvendelsen af it 

Indlæsning af data fra CD-ROM gav ikke problemer for eksaminan-

derne.  
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Sammenlignet med forrige år udnyttede langt flere eksaminander ma-

tematikprogrammer/regneark til at tegne grafer. Opgaverne krævede 

også dette eksplicit.  

Mange eksaminander undlod at angive fysiske størrelser eller enheder 

på akserne af graferne. 

Det var markant sværere for eksaminanderne at foretage beregninger 

på de opgivne data som krævet i opgave 3d. 

 

Anvendelsen af matematik programmer, som f.eks. MathCad, var en 

hjælp for en del eksaminander til at minimere fejl som skyldtes man-

gelfuld håndtering af enheder. Bemærk dog fælden med 1 ton som 

ikke er 1000 kg i MathCad. 

 

Dokumentationen af svarene på de enkelte spørgsmål var i mange 

tilfælde forringet, idet programmets uddata kun i ringe grad blev sup-

pleret med forklaring omskrevet til gængs notation.   

 

Brugen af forklarende tegninger i besvarelserne var i næsten alle til-

fælde undladt. Det var i særlig grad tilfældet for besvarelser der ikke 

var håndskrevne. Det er helt legitimt at supplere en bevarelse skrevet 

vha. et tekstbehandlingsanlæg med en tegning lavet i hånden. 

Den sproglige dimension af opgavebesvarelserne 

Ifølge bedømmelseskriterierne lægges der vægt på at eksaminandens 

tankegang fremgår klart af besvarelsen. Der var alt for mange besva-

relser som var mangelfulde i den henseende.  

Samtidig var det et klart mønster, at besvarelser hvor den fysiske situ-

ation var beskrevet og hvor der var argumenteret for de anvendte 

formler, typisk også var besvarelser med korrekte udregninger. Der 

var altså en klar korrelation mellem at kunne beskrive den fysiske 

situation med ord og det at kunne nå frem til det rigtige facit.    

I spørgsmål som ikke krævede udregninger var det særlig svært for 

eksaminanderne at formulere og begrunde de givne svar. 

Sammenfatning 

Eksaminandernes præstation ved prøven giver anledning til at frem-

hæve fire forhold:   

1) Alt kernestof kan indgå i prøven. 

2) Der er grund til at styrke anvendelsen af programmel til be-

handling af eksperimentelle data.  

3) Der er behov for at styrke den sproglige dimension af besva-

relserne. 

4) Der er behov for at styrke brugen af tegninger og skitser i ana-

lyse og dokumentation af løsninger. 


