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EVALUERING AF 
DEN SKRIFTLIGE PRØVE I FYSIK (STX), MAJ-JUNI 2010 

 

1. Indledende bemærkninger 
 
Ved den skriftlige prøve i fysik (stx) sommeren 2010 er der stillet to opgavesæt, som er 
tilgængelig på ministeriets netsted. Sættene er mærket 1STX101-FYS/A og 2STX101-FYS/A, 
og findes på adressen 
http://uvm.dk/Uddannelse/Gymnasiale%20uddannelser/Proever%20og%20eksamen/Tidligere
%20skriftlige%20opgavesaet%20stx%20og%20hf.aspx. Sættene vil nedenfor blive behandlet 
hver for sig, dog med nogle fælles generelle kommentarer. 
 
Opgavekommissionen bag opgavesættene til årets skriftlige prøve i fysik (stx) bestod af Jette 
Rygaard Poulsen (formand), Kim Bertelsen, Nils Kruse, Frank Borum og Gert Hansen. 
Fagkonsulent Martin Schmidt har været tilknyttet opgavekommissionen.  
 
Begge opgavesæt indeholdt 15 spørgsmål, herunder opgaver indenfor emnet Fysik i det 21. 

århundrede, som i år omhandler ”De dynamiske stjerner”. I sæt 1 drejer det sig om opgave 4 
Gasflaske med oxygen og opgave 5 Gliese 876, mens det i sæt 2 er opgave 6 Bellatrix. Også 
til næste år vil emnet for Fysik i det 21. århundrede være ”De dynamiske stjerner”. 
 
 

2. Censorernes bedømmelse af kvaliteten af årets opgaver 
 
På censormødet diskuterer fysikcensorerne de to sæt som helhed inden karakterfastsættelsen 
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 censorernes indberetning af deres 
umiddelbare bedømmelse af et antal besvarelser og en samling skriftlige kommentarer til 
såvel de enkelte spørgsmål som til sættene som helhed. 
 
Under rettearbejdet indberetter censorerne deres umiddelbare bedømmelse af et antal 
besvarelser. Hvert af de 15 spørgsmål tildeles her et pointtal mellem 0 og 10. I år udgør disse 
indberetninger en stikprøve på næsten 100 % 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. Pointtallene for denne prognose er i det følgende angivet som elevscore. 
 
De skriftlige censorer har endvidere vurderet de enkelte spørgsmål på en skala med fem 



 

 

Evaluering af den skriftlige prøve i fysik (stx) maj-juni 2010 2/14 

 

gradueringer: Uegnet spørgsmål (-2), Ringe spørgsmål (-1), Middelgodt (0), Velegnet (+1) og 
Meget velegnet (+2). Vurderingerne er angivet under de enkelte sæt. 
 
 

3. Censorernes bemærkninger til besvarelserne af sæt 1 
 
361 elever var til eksamen i dette sæt, hvilket blot var 20 % af det samlede antal elever til 
eksamen i fysik A, stx. Censorerne vurderede jf. skalaen ovenfor i alt 13 spørgsmål i sæt 1 til 
1,0 eller derover og 2 spørgsmål til mellem 0 og 1.  Gennemsnittet af censorernes 
bedømmelser af sæt 1 er 1,3. Som tallene viser, var censorerne generelt tilfredse med de 
stillede opgaver. De spørgsmål, som censorerne vurderede som særligt gode spørgsmål var 
1b, 6b og 6c.  
 
 

1. Afbrænding af peanuts 
 
Spørgsmål 1a (Elevscore: 9,6 point) handler om afbrænding af peanuts. Ud fra den frigivne 
energi og varigheden skal den gennemsnitlige effekt ved forbrændingen bestemmes. 
Spørgsmålet er sættets mest simple, og langt de fleste elever regner det da også uden 
problemer. Enkelte elever overser, at energien er angivet i kJ, og får derfor en faktor 1000 galt 
i svaret.  

En del elever argumenterer i spørgsmålet alene ud fra enheder som J = W⋅s, og andre blander 
enheder og størrelser sammen i opskrivningen af formeludtrykket. Ingen af delene er 
tilfredsstillende, selvom det korrekte svar opnås. Den gode besvarelse vil typisk indeholde en 
formel for sammenhængen mellem energi og effekt, tal indsat med enheder og et facit med 
enhed og et passende antal betydende cifre. 
 
 
Spørgsmål 1b (Elevscore: 7,9) handler om nyttevirkningen, når den frigivne energi fra 
peanutten benyttes til opvarmning af en dåse med vand. Her kommer både formlen 

TmcQ ∆⋅⋅=  og begrebet nyttevirkning i spil. Langt de fleste elever forstår, at både vand og 

dåse opvarmes, men en del elever glemmer, at vand og aluminium har forskellige 
varmekapaciteter. Andre elever benytter Databogens værdi for den specifikke varmekapacitet 
af aluminium angivet pr mol og ikke pr kg. Det anses for tilfredsstillende, hvis denne værdi 
divideres med molarmassen for aluminium. I øvrigt har forskellige udgaver af Databogen 
forskellige værdier af den specifikke varmekapacitet for aluminium. Dette giver selvfølgelig 
ikke anledning til nedsat pointtal.  
 
 

2. Rullende fortov 
 
Spørgsmål 2a (Elevscore: 6,5) indeholde en (t,v)-graf, som skal anvendes til at bestemme en 
tilnærmelsesvis konstant acceleration. Den gode besvarelse indeholder en forklaring om, at 
det er hældningen af tangenten til (t,v)-grafen til t = 5 s, der angiver accelerationen, og 

dermed at formlen a =
∆v

∆t
 kan anvendes til indsættelse af aflæste punkter. 

Det er glædeligt, at stort set alle elever vedlægger bilaget, hvorpå de aflæste punkter er 
afmærkede. Det skal dog bemærkes, at den gode besvarelse indeholder omhyggelige 
aflæsninger af to punkter, som ligger langt fra hinanden på tangenten og en beregning af a 
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med korrekt håndtering af enheder. Det er ikke tilfredsstillende at aflæse punkter på grafen 
alene, og slet ikke hvis aflæsningen sker i området tæt på v-aksen. En typisk fejl er, at eleven 
kun aflæser ét punkt på grafen og derfor indirekte antager, at tangenten går gennem (0,0), 
hvilket jo ikke er tilfældet i denne opgave. 
 
Spørgsmål 2b (Elevscore 8.0) drejer sig om samme graf som i 2a, men nu skal det rullende 
fortovs længde bestemmes ved brug af arealet under grafen. Spørgsmålet lægger klart op til, 
at eleven skal ”tælle tern” under grafen, hvilket langt de fleste elever da også gør med fuldt 
pointtal til følge. Også i denne opgave benytter rigtig mange elever bilaget til at vise 
aflæsninger. 
Hvorvidt eleven finder arealet under grafen ved at tælle tern eller ved at integrere 
hastighedsfunktionen i tre etaper, er selvfølgelig underordnet. Men mange af de elever, som 
begiver sig ud i integration, får lavet fejl undervejs.  
Typiske fejl er, at eleverne overser akseinddelingen eller tror, at arealet blot er under grafen 
og derfor ikke helt ned til t-aksen. Nogle elever beregner strækningen ved brug af formler for 
konstant acceleration og konstant fart, men glemmer så begyndelsesfarten.  
 
 

3. Gynge 
 
Spørgsmål 3a (Elevscore: 4,8 point) er en åben opgave, hvor eleverne selv skal tildele 
passende værdier til relevante fysiske størrelser. Besvarelsen skal ledsages af en redegørelse 
”for de relevante antagelser”, hvilket rigtig mange elever faktisk også gør. Tilsyneladende er 
det blevet helt gængs at nævne, at der ses bort fra ydre kræfter så som luftmodstand og 
gnidning i lejer. Nogle elever beskriver dette som et ”lukket system”, hvilket selvfølgelig er 
helt i orden.  
Første del af spørgsmålet behandles lettest ved energibevarelse i tyngdefeltet, og en del af 
eleverne forklarer denne ganske overbevisende. Der gives fornuftige bud på værdier for 
højdeforskellen mellem top og bund, men nogle elever angiver blot maksimalhøjden og 
glemmer, at gyngen nok ikke når jorden i midterpositionen. Yderst få noterer, at massen 
udgår af regnestykkerne. 
En del elever regner spørgsmålet ved brug af formlerne for svingende pendul. Metoden giver 
let anledning til nogle forkerte antagelser, og generelt er det en noget mere usikker vej at gå. 
De mindre gode besvarelser indeholder antagelser om jævn cirkelbevægelse, frit fald eller 
harmonisk svingning med fjederkonstant. 
 
 

4. Gasflaske med oxygen 
 
Spørgsmål 4a (Elevscore 6,7) er en forholdsvis enkel beregning af trykket i en gasflaske med 
en ideal gas, når temperaturen stiger voldsomt. Den gode besvarelse indeholder en forklaring, 
om at både stofmængden og rumfanget kan formodes at være konstant, hvorfor forholdet 
mellem temperatur og tryk er konstant. Den typiske fejl i forbindelse med anvendelse af 

idealgasloven er, at omregningen mellem °C og K glemmes. 
Det er i denne opgave ikke helt tilfredsstillende blot at antage værdier for stofmængden og 
rumfanget eller densiteten, selvom de selvfølgelig udligner hinanden i den efterfølgende 
udregning.  
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5. Gliese 876 
 
Spørgsmål 5a (Elevscore 7,8) er en simpel beregning af den udstrålede effekt fra en stjerne. 
Det er bemærkelsesværdigt, at en del elever slet ikke forsøger at besvare hverken dette 
spørgsmål eller de efterfølgende to spørgsmål i opgaven.  
I princippet er det blot et spørgsmål om anvendelse af afstandskvadratloven. Mange elever 
synes dog ikke at kende denne, så deres besvarelser får let præg af, at de har ”fundet” en 
formel over passende størrelser, hvorefter omskrivningen sker med anvendelse af et CAS-
værktøj. Med korrekte omskrivninger og udregninger giver dette selvfølgelig fuldt point 
alligevel. I flere besvarelser er potensen 1024 glemt, og stjernen udstråler ifølge elevernes svar 
derfor kun 4,73 W. Det kan undre, at så lav en effekt ikke giver anledning til en kommentar 
fra eleverne.  
 
Spørgsmål 5b (Elevscore 6,8) handler om den kinetiske energi for partikler i stjernens 
overflade, men stiller krav om forudgående anvendelse af Wiens forskydningslov. At 
spørgsmålet derfor har to skridt, udgør en forhindring for nogle elever. 
I opgaven optræder nogle 10-tals potenser og præfixer, der for nogle elever fører til 
fejlberegninger med en åbenlyst forkert overfladetemperatur til følge. Desværre forbliver også 
disse værdier ukommenteret i de fleste tilfælde. 
 
Spørgsmål 5c (Elevscore 6,5) handler om anvendelse af gravitationsfeltet omkring stjernen til 
bestemmelse af dens masse. De elever, der slipper lettest igennem beregningerne af 

stjernemassen, kender formlen 
2

24

T

r
a

π
=  for en jævn cirkelbevægelse og forbinder denne 

med gravitationsloven: 
4π 2r

T 2
= G

M

r2
. Det anses ikke for tilfredsstillende at beregne farten v i 

den jævne cirkelbevægelse og efterfølgende benytte formlen v =
GM

r
uden forklaringer og 

udledning. Nogle elever får det rigtige facit ud fra en færdig formel, som de indsætter korrekt 
i, men helt uden forklaring, hvilket heller ikke er tilfredsstillende. Til den gode besvarelse 
hører en figur og en argumentation for den samlede kraft på planeten med en sammenligning 
af massen af denne stjerne med Solens masse.  Typiske fejl er glemte eksponenter og simple 
regnefejl. 
 
 

6. Bueskydning 
 
Spørgsmål 6a (Elevscore 8,9) er i princippet en meget simpel kraftanalyse. Næsten alle elever 
bestemmer korrekt tyngdekraften på dunken, men kun få elever bemærker, at den samlede 
kraft må være nul. Til den gode besvarelse hører bemærkninger herom, samt en forklaring om 
at den søgte kraft på buen er af samme størrelse som tyngdekraften på dunken.  
I danske fysikopgaver regnes normalt med, at tyngdeaccelerationen er 9,82 m/s2, og man kan 
derfor ikke ukritisk overtage en anden værdi for g, indbygget i et IT-værktøj. 
 
Spørgsmål 6b (Elevscore 5,9) giver et datasæt med massen af vand og dunk og tilhørende 
værdier for svingningstiden, når dunken sættes i svingninger. Ud fra datasættet skal man vise, 
at fjederkonstanten er 90 N/m. 
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I den gode besvarelse argumenterer eleven for den valgte model og tegner en graf med 
datapunkter, som vises at følge den valgte model. Det er oplagt, at anvende lineær regression 
på et (m,T2)-datasæt og bestemme fjederkonstanten ud fra grafens hældning, gerne ved hjælp 
af et IT-værktøj. 
Resultatet af regressionen med korrekte enheder skal fremgå af besvarelsen, ligesom det klart 
tæller positivt, at grafen kommenteres og er forsynet med korrekte betegnelser, enheder mv. 
Det er derimod ikke en fyldestgørende besvarelse, når fjederkonstanten alene beregnes ud fra 
ét eller flere datasæt fra tabellen. 
 
Spørgsmål 6c (Elevscore 3,8) er, som det fremgår af elevscoren og som forventet, et af sættets 
sværeste spørgsmål. Spørgsmålet er opbygget af tre deludregninger, så flere elever kan lave 
noget af besvarelsen, uden dog at blive færdige. De elever, der her får en fuld pointscore, har 
korrekt beregnet pilens begyndelsesfart ved brug af energibevarelse i skuddet, hvorefter de 
har argumenteret for uafhængighedsprincippet og benyttet dette til at bestemme skuddets 
vandrette længde.  
Mange elever udregner pilens ”faldtid” korrekt, men er ikke i stand til gøre noget ved 
energidelen af opgaven og kan således ikke kommen videre, fordi de mangler 
begyndelsesfarten. Andre elever kommer et pænt stykke vej i beregningen af 
begyndelsesfarten, men overser at skuddet er vandret, og at pilen dermed ikke skal op i luften. 
Typiske fejl er at forudsætte, at fjederkraften fra buen på pilen er konstant, eller at beregne 
pilens acceleration ved hjælp af fjederkraften og Newtons 2. lov. 
Flere mindre gode besvarelser tager udgangspunkt i den potentielle energi i tyngdefeltet, og 
ikke i oplagret energi i buen. 
 
 

7. Verdens største accelerator 
 
Spørgsmål 7a (Elevscore 9,1) er et spørgsmål, hvor eleverne skal vise, at protonerne i LHC 
bevæger sig med en fart nær lysets fart. Spørgsmålet er i sig selv meget simpelt og handler om 
jævn bevægelse, men mange elever gør det unødigt kompliceret. Omkredsen af røret er givet, 
men alligevel regner rigtig mange elever først radius af cirklen ud for dernæst at regne tilbage 
til omkredsen. Undervejs sker der ofte afrundinger af tallene, og nogle elever ender således 
med at få en fart, som er over lysets fart uden overhovedet at kommentere dette. I den gode 
besvarelse regnes der med fem cifre, og der sammenlignes med den uafrundede tabelværdi af 
lysets fart fra et opslagsværk. 
 
Spørgsmål 7b (Elevscore 5,9) handler om den elektriske strøm som protonerne udgør i banen 
rundt i LHC. Det kan være svært at koble begrebet strømstyrke med protoner i LHC, men det 
går alligevel forholdsvis uproblematisk for langt de fleste elever. Derimod glemmer rigtig 
mange elever at protonernes ladning er én elementarladning, mens andre fejlagtigt antager at 
tiden for et protongennemløb er 1 s. 
 
Spørgsmål 7c (Elevscore 3,2) er et ”forklar” spørgsmål. I den gode besvarelse beregnes en Q-
værdi for den angivne kernereaktion ud fra partiklernes masse, hvorefter det samlede 
energiunderskud skal sammenlignes med to protoners kinetiske energi ved fuld drift. Der 
stilles i spørgsmålet ikke krav om beregning af Q-værdien, og elever der laver overvejelser 
over masserne får derfor også fuldt pointtal. Flere af de mindre gode besvarelser viser ikke at 
der indgår to protoner i regnskabet før reaktionen, og glemmer således de to protoners 
hvilemasse. Med hensyn til hvorvidt processen kan finde sted, betyder dette ikke noget - og 
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eleverne kan altså også her vise, at reaktionen kan ske ved kollisionen, men svaret er selvsagt 
ikke tilstrækkeligt til fuldt pointtal. 
 
Selvom bestemmelse af Q-værdien må regnes for at være en standardproblemstilling i 
skriftlig fysik, har alt for mange elever vanskeligheder med denne beregning. En del af 
forklaringen findes nok i, at en af de dannede partikler er en antiproton, hvis masse eleverne 
ikke umiddelbart kan finde i Databogen. En del af eleverne regner korrekt på Q-værdien, men 
glemmer fortegnet og regner med at reaktionen er energifrigivende. 
 
 

4. Censorernes bemærkninger til besvarelserne af sæt 2 
 
1421 elever var til eksamen i dette sæt, hvilket var over 80 % af det samlede antal elever til 
eksamen i fysik A, stx. Censorernes vurdering af de 15 spørgsmål lå alle imellem 1 og 2, hvor 
6c, 7a og 7b fik højeste score, mens 3a med 1,1 lå lavest. Gennemsnittet af censorernes 
bedømmelse af sæt 2 er 1,4 og viser dermed en generel tilfredshed hos censorer med de 
stillede opgaver. 
 
 

1. Sutteflaske 
 
Spørgsmål 1a (Elevscore: 9,5 point) er en simpel beregning af effekt ud fra omsat energi i et 
givet tidsrum. Det forventes at eleven opskriver en formel med symboler og indsætter de 
angivne størrelser med enheder for at beregne en korrekt størrelse med enheden W. Det klarer 
langt de fleste elever fint. Men der er dog nogle, som opskriver formlen med enheder i stedet 
for symboler eller blot et udtryk kun med tal. 
Enkelte elever bemærker at mælken modtager al den frigivne energi, hvilket tæller positivt i 
helhedsindtrykket. 
 
Spørgsmål 1b (Elevscore: 6,3) trækker på kernestof, der typisk er gennemgået tidligt i 
forløbet, mens analysen af situationen tydeligvis er så krævende, at eleverne må trænes i dette 
stofområde senere i forløbet. 
I de korrekte besvarelser, regner eleverne typisk opgaven ved først at finde stålets modtagne 
energi, beregne den resterende energi, som mælken modtager, og endelig beregne massen. 
Andre opstiller en samlet energiligning og løser denne med hensyn til massen. De to metoder 
anses for at være lige gode. 
Besvarelserne af denne opgave afslører, om eleverne har lært om antal betydende cifre, 
hvilket mange hold tydeligvis også har.  
Databogen håndteres fint, idet langt de fleste finder den specifikke varmekapacitet for stål. 
Desværre er der rigtig mange elever, der ikke løser denne opgave korrekt. Det kniber med at 
oversætte opgaveformuleringen til en passende fysisk model af situationen. Således går nogle 
ud fra, at mælken og stålet modtager lige meget energi, mens andre sætter summen af stålets 
og mælkens energiændringer til nul. Dette giver en negativ masse, uden af det vækker undren, 
idet fortegnet blot ændres. 
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2. Airbus  
 
Spørgsmål 2a (Elevscore: 9,5) er en meget enkel opgave, 
og næsten alle elever får tæt på 10 point her. De fleste 
elever overvejer ikke valg af værdi for 
tyngdeaccelerationen. Mange vælger 9,82 m/s2, hvor 
enkelte henviser til, at et SAS-fly nok holder i Danmark. 
Af de elever, som bruger TI-interactive eller et andet IT-
værktøj, anvender alt for mange ukritisk den indbyggede 
værdi for g. Et sådant valg bør noteres eksplicit og med en begrundelse. Andre får et forkert 
resultat, fordi beregningen foretages med enheden ton og ikke mton (metric ton) – se 
eksemplet til højre. Her er facit angivet med seks cifre, hvilket er alt for mange. Eleverne skal 
vide, at til en fuldstændig besvarelse hører afrunding af facit til et passende antal cifre. 
 
Spørgsmål 2b (Elevscore: 8,6) er en simpel kraftanalyse, som alligevel giver problemer for en 
del elever. Til en fuldstændig besvarelse hører kommentarer til størrelse og retning for kraften 
fra motoren og gnidningskraften samt tyngdekraften og den tilhørende normalkraft, noget som 
flere klarer med en simpel figur.  
En figur eller en forklarende tekst kunne ofte hjælpe med til at undgå de typiske fejl: Nogle 
lægger motorkraft og gnidningskraft sammen, mens andre (også) lægger tyngdekraften til, 
uden at overveje kræfternes retning. 
I denne opgave forventes eleven at kunne vurdere rimeligheden i størrelsen af accelerationen. 
Resultater, som er en faktor 1000 for små eller store, bør give anledning til en bemærkning. 
 
Spørgsmål 2c (Elevscore 7.1) løses simpelt ved integration med et IT-værktøj, der giver den 
ønskede fart, når flyet letter. Mange elever klarer fint integrationen og får det rigtige tal, som 
det ses i eksemplet til højre. Men dette er 
samtidig langt fra en tilfredsstillende besvarelse. 
Til den gode besvarelse hører en argumentation 
for, at resultatet faktisk er slutfarten, idet 

integralet giver ∆v, og begyndelsesfarten er 
0 m/s. 
Som i eksemplet undlader alt for mange at 
afslutte anvendelsen af IT-værktøjet med en 
sammenhængende tekst, hvori resultatet med 
enheder og korrekt antal cifre indgår. 
 
 

3. Skilift 
 
Spørgsmål 3a (Elevscore: 5,4) indeholder en kraftanalyse i to dimensioner, og som forventet 
er dette vanskeligt for eleverne. Forklaringen til kraftanalysen bør omfatte en figur med pile, 
som repræsenterer de relevante kræfter. På figuren indlægges en retvinklet trekant, der 
anvendes til at bestemme størrelsen af centripetalkraften. Dette viser sig at være vanskeligt for 
mange elever. 
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Elementære fejl i trekantsberegninger ses alt for ofte. Nogle elever benytter sig af færdige 

formler som 
)tan(

2π
α⋅

⋅=
g

r
T  eller )tan(TC α⋅=FF , hvilket ikke er tilfredsstillende, med 

mindre der argumenteres for formlerne. 
 
 

4. Diodelys 
 
Spørgsmål 4a (Elevscore 9,5) klares fint af langt de fleste elever. Alligevel er der hos flere 
elever usikkerhed i håndtering af præfikser, hvor fx 0,00135 W omregnes til 1,35 kW.  
I den gode besvarelse bemærkes, at den lave omsatte effekt 1,4 mW er karakteristisk for 
lysdioder. 
 
Spørgsmål 4b (Elevscore 5,8) tester sammen med spørgsmål a) den elementære ellære. 
Eleverne skal kende Ohms lov, vide at strømstyrken er den samme i alle komponenter i det 
viste kredsløb samt kende det samlede spændingsfald over 
serieforbundne komponenter. Opgaven indeholder en graf, hvor 
det forventes, at eleverne aflæser spændingsfaldet over en diode 
med tilstrækkelig nøjagtighed – højst 0,1 V fra 2,9 V. Til højre 
ses et eksempel på en fejlfyldt aflæsning. 
Grafen tilfører opgaven en ekstra repræsentation, som giver 
problemer for nogle elever, der tror, at de aflæser 
spændingsfaldet over resistoren.  
Mange går en lidt besværlig omvej via formlen for resistorer i 
serie: 
 

Ω=Ω⋅−Ω=⋅−= 2001450460004 diodesamlet RRR  

 
Nogle elever beregner diodens resistans som hældningen af 
(U,I)-grafen, hvilket er en væsentlig fejl. 
 
 

5. Solneutrinoer 
 
Spørgsmål 5a (Elevscore 5,6) er opdelt i to underspørgsmål, hvor opskrivning af 
reaktionsskemaet klares fint af de fleste elever. Det er glædeligt, at mange begrunder deres 
svar med bevarelse af nukleontal, ladning og leptontal. 

Overraskende mange har efterfølgende problemer med at bestemme ∆m for beta+-henfaldet ud 
fra atommasserne, idet der mangler en eller to elektroner i regnskabet. En del af de gode 
besvarelser indeholder beregninger som disse: 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )B2Be

)5B(4BeBBe

8

5atome

8

4atom

e

8

5atomee

8

4atom

8

5kernee

8

4kerne

mmm

mmmmmmmmm

−+

=⋅−−+−=−+=∆
 

hvorefter Q-værdien nemt beregnes. 
Derefter skal der eksplicit gives en forklaring, hvor eleven i den gode besvarelse fortæller, at 

energien 2,72⋅10-12 J fordeles på de tre reaktionsprodukter, og at en del af neutrinoerne vil 

have en energi større end 1,12⋅10-12 J. 
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6. Bellatrix 
 
Spørgsmål 6a (Elevscore 8,7) Er en simpel indsættelsesopgave, som de fleste da også regner 
stort set korrekt. Desværre er flere elever ikke omhyggelige nok og laver ikke uvæsentlige fejl 
med enheden for bølgelængden eller 10’er potenserne, mens andre sjusker med værdien for 

konstanten 2,898⋅10-3 m⋅K. 
 
Spørgsmål 6b (Elevscore 8,2) klarer de fleste elever simpelt ved at indsætte i formlen 

24 R

L
I

⋅
=

π
og bestemme afstanden R, men det er tankevækkende at det ofte sker med en 

SOLVE-kommando. I en del af besvarelserne angives facit med alt for mange cifre. 
 
Spørgsmål 6c (Elevscore 4,5) er et langt vanskeligere spørgsmål end 6b, idet flere formler 
skal kombineres, blandt andet formlen for gravitationskraften fra et andet fagområde end De 

dynamiske stjerner. Stefan Boltzmanns lov skal omskrives, så stjernens radius indgår i arealet. 
Meget få elever forudsætter i deres forklaring, at Bellatrix har form som en kugle, hvilket må 
siges at høre med til den gode besvarelse. 
Mange elever har endvidere problemer med at finde den rigtige radius for Bellatrix og bruger 
i stedet afstanden udregnet i spørgsmål b) eller finder en passende værdi ud fra oplysninger 
om stjernens overfladetemperatur – ofte uden nærmere forklaring. 
I de mindre gode besvarelser optræder banale fejl i beregninger med kvadratrod eller anden 
potens, ligesom konstanter helt forsvinder fra formlerne.  
Generelt er fejlene i opgave 6 af en sådan karakter, at de ofte fører til helt absurde resultater, 
som desværre meget sjældent kommenteres af eleven. 
 
 

7. Kanoner på Dronningens Bastion 
 
Spørgsmål 7a (Elevscore 7,3) handler om simpel bevarelse af bevægelsesmængde i én 
dimension. I den gode besvarelse argumenteres for bevarelse af bevægelsesmængden, og en 
ligning opstilles: 

kuglekuglekanonkanonefterfør vmvmpp ⋅+⋅=⇒= 0 , 

hvorefter kanonens fart beregnes med en kommentar til fortegnene for de to hastigheder. 
Da facit, 1,90 m/s, angives i opgaven, er kravet til argumentation skærpet. 
Nogle elever inddrager slet ikke begrebet bevægelsesmængde og forsøger uden held at løse 
opgaven ud fra energibetragtninger eller Newtons 3. lov. 
 
Spørgsmål 7b (Elevscore 4,5) om kanonens rekylbevægelse op ad den skrå rampe var 
overraskende vanskeligt for mange elever. Strategien med de simpleste beregninger er at gå 
ud fra bevarelse af mekanisk energi og bruge den beregnede højdeforskel til at finde 
strækningen for kanonens bevægelse på skråplanet. Eleverne med denne fremgangsmåde 
havde kun i få tilfælde problemer med at gennemføre beregningerne korrekt. Andre elever 

valgte at tage udgangspunkt i accelerationen i skråplanets retning, )5sin( °⋅= ga . Enten 

beregnes strækningen ud fra savv ∆2
2

0

2
⋅=−  eller tiden bringes i spil ud fra tavtv ⋅+= 0)( , 

og strækningen beregnes med tvtats ⋅+⋅= 0

2

2

1
)( .  Dette er mere kompliceret og fører ofte til 

fejl, hvor den hyppigste er forkert fortegn på accelerationen.  
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”Vi ved at når kanonen affyre fra skråplan affyre den kugle af i vandret 

retning, det vil sige at hvis kanonen står vandret vil hældning være 5 grader. 

For at finde det sted hvor kanonkuglen rammer bruges følende formel for 

kast i skrå plan: 

0
2

22

0

)tan(
)(cos2

yxx
g

y

v
+

⋅⋅
−= α

α
 

Da man skal finde hvor langt ude kanonkuglen rammer skal y = 0. 

mx

mxx
g

v
8992,46

12)5tan(
)5(cos2

0 2

22

0

=

+
⋅⋅

−
=

 

Den vandrette afstand fra kanon til der hvor den rammer vandet er 

46,9 meter.” 

Fortegnsfejl ses også hyppigt hos en tredje gruppe elever, som bruger kraftens arbejde 

)5sin(tyn °⋅∆⋅= sFA  og arbejdssætningen 
2

kanonkin
2

1
0 vmEA ⋅−=∆= . Her indsætter enkelte 

elever kuglens fart, mens andre har problemer med vinklen mellem kraften og 
bevægelsesretningen. Korrekte beregninger vil i alle tre tilfælde give fuldt pointtal. 
Enkelte elever forsøger sig med formlerne for skråt kast, hvilket selvfølgelig ikke fører til et 
fornuftigt resultat. 
I mange tilfælde ville en figur og en forklarende tekst formodentlig lette vejen til en korrekt 
løsning af opgaven. 
 
Spørgsmål 7c (Elevscore 5,3) drejer sig om et vandret kast, og spørgsmålet er derfor ret enkelt 
for de elever, der er fortrolige med dette. Her benyttes uafhængighedsprincippet, faldtiden 
1,56 s beregnes for den lodrette bevægelse, og til slut bestemmes afstanden til 

nedslagspunktet med tvts ⋅= kugle)( . 

Mange elever omtaler ikke uafhængighedsprincippet, og endnu færre nævner, at bevægelsen i 
lodret retning sker med konstant acceleration og i vandret retning med konstant fart. En del 
elever laver en skitse af situationen, og næsten alle, som gør det, har en korrekt forståelse af 
problemstillingen. 
Desværre omtaler alt for få elever i deres forklaring, at de ser bort fra luftmodstanden. 
Selvom opgaveteksten angiver, at ”kanonen affyres vandret”, misforstår nogle elever opgaven 
og tror, at kuglen affyres med vinklen 5°, oftest nedad.  
En del elever har åbenbart en samling af formler for det skrå kast til anvendelse i forskellige 
specialtilfælde, men kun få har overblikket til at løse opgaven ad den vej. Nogle af de elever, 
som anvender formlen for banekurven, kommer helskindet igennem, men også her gælder, at 
en fyldestgørende besvarelse kræver forklaringer af de anvendte formler. Rigtig mange elever 
vælger at anvende en formel for maksimal skudlængde og indsætter en skudvinkel på 5°. 
Denne beregning giver selvsagt et helt forkert resultat.  
 
Eksemplet til højre 
illustrerer en del af de 
typiske fejl: 
En ”færdig” formel 
anvendes forkert og uden 
argumentation. Opgaven 
oversættes ikke til en 
korrekt model. Der 
indsættes ikke talværdier 
for g og v0. og til slut 
kommenteres det helt 
urealistiske resultat ikke. 
 
 

5. Generelle bemærkninger til besvarelserne 
 

Elevernes forklaring 
 
Der er fortsat elever, som unødigt bruger tid på helt eller delvist at skrive opgavens 
formulering ind i besvarelsen. Det må man bestemt råde eleverne fra. Specielt af hensyn til de 
svagere elever må man opfordre til, at eleverne prioriterer at uddrage den relevante 
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information af opgaven og inddrager denne i forklaringen. Det kan fx bestå i relevante fysiske 
størrelser, nævnt ved navn, og/eller deres symbol samt værdien, hvis den er kendt. 
Samtidig må man, hvor dette giver mening, kraftigt opfordre til, at der laves en figur af den 
beskrevne situation som et element til den gode forklaring eller et skridt på vejen til løsningen 
af opgaven. Opgaverne Skilift og Kanoner på Dronningens Bastion fra sæt 2 er gode 
eksempler på, hvor vigtig en figur kan være for besvarelsen af en opgave. 
Endelig kan man i besvarelsen begrunde valget af den anvendte model og diskutere modellens 
forudsætninger og begrænsninger. Gode eksempler er Sutteflaske, hvor man i b) ser bort fra 
varmeudveksling med omgivelserne og opgaven Kanoner på Dronningens Bastion, hvor der i 
flere situationer ses bort fra friktion.  
Stort set enhver beregning skal ske, ved at den relevante formel skrives op, og værdier for de 
fysiske størrelser indsættes, hvorefter der foretages en beregning. Resultatet skal altid angives 
med et passende antal cifre og en enhed. 
Samlet set skal besvarelsen ledsages af en forklaring i form af tekst og figurer med det formål 
at tydeliggøre eksaminandens tankegang. 
 
 

Brugen af CAS-værktøjer 
 
Samlet set er der i år mange udmærkede besvarelser med gode forklaringer i forbindelse med 
brug af CAS-værktøjer – både lommeregnere og generelle PC-baserede værktøjer som TI-
Interactive, TI-Nspire, Maple eller MathCad. Og antallet af elever, som anvender CAS-
værktøjer, er fortsat stigende. 
Langt de fleste elever kan håndtere de mest nødvendige redskaber såsom SOLVE-funktionen. 
De IT-værktøjer, som inkluderer enhederne i beregningerne, er også en god hjælp til de 
elever, som behersker teknikken. For de elever der ikke behersker teknikken bliver 
besvarelserne desværre ofte meget mangelfulde og svære at læse. 
Der er stadig stor variation i kvaliteten af besvarelser med CAS-værktøjer – ofte markant fra 
det ene hold til det andet. Det må være et væsentligt led i arbejdet med de skriftlige opgaver, 
at eleverne undervises i den korrekte brug af CAS-værktøjet i besvarelsen af fysikopgaver, 
ikke mindst for PC-baserede værktøjer. Eleverne skal i det daglige trænes i, at det indbyggede 
maskinsprog ikke kan stå alene, men skal suppleres med indledning, forklaring med formler 
og konklusion – alt sammen formuleret i normal faglig terminologi. For eksempel er det en 
uskik, at skrive 10’er potenser som 7E-5 eller 7*10^-5 i stedet for 7·10-5. Især med de PC-
baserede CAS-værktøjer er eleverne fristede til at overlade for meget til maskineriet.  
Når man anvender en SOLVE-funktion, må man i den tilhørende forklaring gøre rede for de 
enheder, der indgår i beregningen og i resultatet, ligesom resultatet af en regression som i 
opgaven Bueskydning altid skal angives med korrekte enheder. Det er god skik at afslutte 
anvendelsen af et CAS-værktøj med en konklusion som i Bueskydning: ”Det er hermed vist at 
fjederkonstanten er 90 N/m”.  
Alt for ofte forledes de lidt svagere elever til at stole for meget på de resultater, der kommer 
ud af CAS-værktøjet. Det kan give facit med forkert eller helt manglende enhed, hvilket anses 
for en alvorlig mangel. Andre gange ser man forkerte beregninger helt uden dokumentation, 
hvor det er umuligt at følge tankegangen i besvarelsen, der derfor vurderes som meget 
utilfredsstillende. 
Da eleverne i matematik ikke arbejder med enheder, skal de i fysikundervisningen lære, 
hvordan CAS-værktøjet kan inkludere enhederne i beregningerne. En stor del af eleverne 
bruger ikke de indbyggede enheder og konstanter og får derfor ikke det fulde udbytte af CAS-
værktøjet.   
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Især når en besvarelse fremstilles i et PC-værktøj, undlader eksaminanden ofte at tegne de 
nødvendige ledsagende figurer. Her kan det være nødvendigt og praktisk at ty til en 
lavteknologisk håndtegnet figur til støtte for forklaringen til løsningen af opgaven. 
 
 
 

6. Foreløbig statistik 
 
På censormødet foretages en opgørelse af resultaterne, som er sammenfattet i nedenstående 
statistik på basis af holdene i det almene gymnasium. I alt var 361 eksaminander til eksamen i 
sæt 1 mens 1421 eksaminander var til eksamen i sæt 2. Statistikken er foreløbig, idet den 
officielle statistik, som fremstilles af UNI•C, først kommer senere på året.  
 
 
Sæt 1 

Karakter -3 00 02 4 7 10 12 I alt 

Antal 2 44 48 60 107 62 38 361 

Pct. 0,6 12,2 13,3 16,6 29,6 17,2 10,5 100,0 

 
Karaktergennemsnittet for disse eksaminander blev 6,0. 
 
 
Sæt 2 

Karakter -3 00 02 4 7 10 12 I alt 

Antal 3 127 122 260 369 348 192 1421 

Pct. 0,2 8,9 8,6 18,3 26,0 24,5 13,5 100,0 

 
Karaktergennemsnittet for disse eksaminander blev 6,8. 
 
 
Alle 

Karakter -3 00 02 4 7 10 12 I alt 

Antal 5 171 170 320 476 410 230 1782 

Pct. 0,3 9,6 9,5 18,0 26,7 23,0 12,9 100,0 

 
Karakterfordelingen for alle eksaminander er vist i diagrammet nedenfor 
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Som i de tidligere år var karaktergennemsnittet højere for drengene end for pigerne. 
Karaktererne opdelt på køn er kun kendt fra karakterprognosen, hvor drengene i gennemsnit 
fik 7,3, mens pigerne i gennemsnit fik 6,1. 
 
I lighed med sidste år foreligger der også en karakteropgørelse opdelt på valghold fra B- til A-
niveau (1054 eksaminander) og på treårige studieretningshold med fysik-A (606 
eksaminander). Fordelingen ses i diagrammet: 
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Valgholdenes karaktergennemsnit var 6,7, mens det for studieretningsholdene var 6,6. I 
modsætning til sidste år viser statistikken for 2010, at studieretningsholdene klarede sig lige 
så godt som valgholdene til den skriftlige prøve. 
 
 

7. Afsluttende bemærkninger 
 
Der har nu tre år været afholdt ordinær skriftlig prøve i fysik efter reformen, og dermed findes 
nu i alt otte opgavesæt på ministeriets hjemmeside. Opgaverne stilles på baggrund af 
kernestoffet for fysik-A, der sammen med opgavesættene giver indtryk af indhold og omfang 
af prøven. Med reformen er prøvetiden øget med en time til 5 timer, og det skal pointeres, at 
et opgavesæt ikke er blevet forlænget tilsvarende. Dermed er der forbedret mulighed for, at 
eksaminanderne har tid til at give gode og fyldestgørende forklaringer til deres besvarelse. 
    
I formuleringen af opgaverne er der enkelte steder eksplicit stillet krav om at gøre rede for de 
gjorte antagelser eller til tegning af en figur. Det fritager ikke eksaminanderne fra det 
generelle krav om, at besvarelsen af en opgave skal ledsages af forklaring og argumenter, der 
tydeliggør tankegangen i løsningen af opgaven. 
 
Erfaringerne fra de første tre års prøver i fysik A efter reformen kan med fordel blive 
inddraget i fysikfaggruppernes løbende diskussion af undervisningen. Grundlaget 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 anbefales det, at 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 fx Databogen. Man skal desuden være opmærksom på at nyere, 
gængse lærebøger ikke nødvendigvis omfatter hele kernestoffet som fx. Q-værdi i 
kernereaktioner og fotonens bevægelsesmængde. 
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 A-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 argumentation. 
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