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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, Gorm Simonsen, 

Peter Gross, Anders Overgaard Bjarklev og Peter Nørgaard. 

Prøven bestod af fire opgaver med i alt 14 delspørgsmål og blev som 

helhed vurderet som passende i sværhedsgrad og omfang. 

Karakterfordeling 

På censormødet blev der indberettet 610 karakterer som fordelte sig 

således: 

 

Karakter -3 0 02 4 7 10 12 

Antal 10 96 134 158 157 37 18 

 

Gennemsnitskarakteren for fordelingen er 4,19 og 17 % fik karakteren -3 

eller 0. 

 

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

 

Karakter 02 4 7 10 12 

Pct 27 31 31 7 4 

 

I forhold til ECTS forventningen til karakterfordelingen, som symme-

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

rer. 
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Bemærkninger til de enkelte delspørgsmål 

Opgave 1a: Et nemt indgangsspørgsmål, som blev besvaret rigtigt af 

de fleste eksaminander. 

 

Opgave 1b: Blev besvaret korrekt af de fleste eksaminander. Kun 

enkelte eksaminander forholdt sig til at luften udenfor stemplet også 

udfører et arbejde på stemplet. Formuleringen af dette spørgsmål og 

det næste er sådan, at det må regnes for korrekt at se bort fra dette 

arbejde. Af den grund blev besvarelser hvor luftens arbejde blev mod-

regnet og hvor luftens arbejde ikke blev modregnet begge betragtet 

som korrekte 

 

Opgave 1c: Et svært spørgsmål, som kun de dygtigste eksaminander 

besvarede helt rigtigt. Mange eksaminander forsøgte end ikke at regne 

det. Kun ganske få eksaminander  identificerede ekspansionen som 

todelt i en isobar og en adiabatisk del. Ingen eksaminander løste opga-

ven ved at integrere PdV arbejdet, dvs. uden at benytte den oplyste 

temperatur. 

 

Opgave 2a: Gik generelt godt. I en del besvarelser manglede begrun-

delsen for at opdriften er lige så stor og modsat rettet som tyngdekraf-

ten på båden, da båden er i hvile. Enkelte eksaminander overså at der 

er kraftligevægt og søgte at bruge Archimedes lov, men manglede så 

de nødvendige oplysninger til at regne spørgsmålet. 

 

Opgave 2b: Et spørgsmål som de fleste eksaminander løste korrekt.  

 

Opgave 2c: Et spørgsmål som gik overraskende dårligt. Få eksami-

nander kendte begreberne indre modstand og elektromotorisk kraft. 

Ohms lov blev brugt til at udregne en modstand for hvert trin, vha. 

polspændingen og strømstyrken. 

Kun få eksaminander tegnede en graf og en bedste rette linie for at 

finde den elektromotoriske kraft og den indre modstand.  

 

Opgave 2d: Et spørgsmål som gav de fleste eksaminander store pro-

blemer. Rigtig mange eksaminander skelnede ikke mellem begreberne 

lineær og proportional. Tegning af grafer gik derfor sjældent gennem 

(0,0) og tolkningen blev derved baseret på misvisende grafer. En del 

eksaminander tegnede ikke grafer, men søgte at udregne forhold og 

tolke på baggrund af disse. Der var ingen eksaminander som tegnede 

et log-log plot og forholdt sig til hældningen i dette eller lavede et fit 

til en potenslov. 

 

Opgave 3a: Alt for mange eksaminander kendte ikke betydningen af 

massemidtpunktet, men regnede med at al skorstenens masse befinder 
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sig i skorstenens top. Nogle eksaminander argumenterede for at den 

potentielle energi er nul, da skorstenen står på jorden. 

 

Opgave 3b: Blev regnet rigtigt af de fleste eksaminander, enten ved 

brug af Steiners sætning, eller direkte brug af formlen for en stangs 

inertimoment omkring en akse gennem endepunktet.  

 

Opgave 3c: Analysen af den fysiske situation var svær for rigtig man-

ge eksaminander. En del eksaminander anvendte blot formlen for ha-

stigheden af en stang ved en drejning på 90 grader. Enkelte eksami-

nander søgte efterfølgende at korrigere ved at dele den fundne hastig-

hed med tre. 

Overraskende mange eksaminander regnede på problemet som om der 

ikke var rotation og brugte simpel omdannelse mellem potentiel og 

kinetisk energi. 

 

Opgave 3d: Meget få eksaminander fandt den centrale mekanisme, 

nemlig ophør af kraftmoment på den øverste del af skorstenen og der-

af følgende ophør af vinkelacceleration, men stadigt et kraftmoment 

på den nederste del af skorstenen. De fleste eksaminander argumente-

rede udfra luftmodstanden på skorstenen. 

 

Opgave 4a: Blev besvaret fornuftigt af mange eksaminander. Den 

primære vanskelighed bestod i at håndtere geometrien i opgaven kor-

rekt.  

 

Opgave 4b: Blev besvaret fornuftigt af mange eksaminander, men var 

forventeligt noget sværere end 4a. 

Det var ganske få eksaminander som forholdt sig til hvorledes vink-

lerne varierede, det var typisk at der kun blev regnet i grænsetilfældet. 

 

Opgave 4c: Var et todelt forståelsesspørgsmål, hvor der i den første 

del forventedes en løs forklaring af at strålernes indfald på fiberen 

skulle ske under omtrent samme indfaldsvinkel. Det gik generelt godt.  

I anden del forventedes en argumentation vha. Snells lov, for at accep-

tansvinklen vil stige når brydningsindeks for kappen sænkes. Det for-

ventedes ikke at eksaminanderne skulle forholde sig til det forhold at 

brydningsindeks ved en tilpas lav værdi vil forårsage en acceptansvin-

kel på 90 grader. Denne del af spørgsmålet gik væsentligt dårligere 

end den første.  

Generelle kommentarer til prøven 

Opgavesættet indeholdt flere spørgsmål som opgavekommissionen og 

fagkonsulenten havde forestillet sig var forholdsvis lette, men viste sig 

at være vanskelige for eksaminanderne. Her tænkes særligt på 
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spørgsmålene 2c (batteriet), 2d (potenslov), og 3a (potentiel energi f. 

skorsten). 

Af disse vurderes det at spørgsmålene 2c og 3a afdækker egentlige 

huller i kendskabet til kernestoffet, mens vanskeligheden ved 2d af-

spejler problemer med grundlæggende matematiske begreber, som er 

vigtige i fysik. 

Det er klart at en bedre besvarelse af disse spørgsmål ville have flyttet 

karakterfordelingen væsentligt. 

Det giver anledning til at minde om at det er alt kernestof som kan 

indgå i den skriftlige prøve og ikke kun det kernestof, som er særligt 

for fysik A. I den sammenhæng er det vigtigt at være opmærksom på 

skriftligheden for de elever som ikke har fysik A som studieretnings-

fag, men som valgfag og altså undervises på et fysik B hold en stor del 

af tiden i løbet af  uddannelsen. 

 

Spørgsmålene 1c og 3c var forventeligt svære for eksaminanderne. 

I begge tilfælde var der ikke en færdig formel tilgængelig som kunne 

findes ved opslag og anvendes. I stedet krævede begge spørgsmål en 

selvstændig analyse af den givne situation. 

Bemærkninger til anvendelsen af it 

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

derne. Derimod var anvendelsen af programmel til automatisk be-

handling og afbildning af data problematisk. 

 

Mange eksaminander udnyttede ikke grafiske værktøjer, eller matema-

tikprogrammer/regneark til at automatisere udregninger ved behand-

ling af data. Disse eksaminander blev hjulpet af den lille mængde data 

i dette års sæt og ville eksempelvis ikke have kunnet komme igennem 

med de valgte metoder med opgaverne fra det vejledende sæt fra ef-

teråret 2007. 

Alt for mange eksaminander undlod at tegne grafer for at få overblik 

over data. 

Selv hvor grafer var tegnet rigtigt, var akseangivelser og indtegnede 

rette linier typisk benævnt med x og y i stedet for de relevante fysiske 

størrelser med enheder.  

 

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

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

gelfuld håndtering af enheder.  

Til gengæld var dokumentationen af svarene på de enkelte spørgsmål i 

mange tilfælde forringet, idet programmets uddata kun i ringe grad 

blev suppleret med forklaring omskrevet til gængs notation.   

Brugen af forklarende tegninger i besvarelserne var i mange tilfælde 

undladt. Det var i særlig grad tilfældet for besvarelser der ikke var 
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håndskrevne. Det er helt legitimt at supplere en bevarelse skrevet vha. 

et tekstbehandlingsanlæg med en tegning lavet i hånden. 

En del eksaminander kopierede opgaveteksten ind i besvarelsen. Det 

er helt overflødigt. 

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 tre forhold:   

1) Alt kernestof kan indgå i prøven. 

2) Der er grund til at styrke anvendelsen af grafer til at skabe 

overblik over data og databehandling vha. programmel.. 

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

relserne. 

 

 

 


