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Supplerende vejledning                                   
- Ordliste med typeord i fysik A htx 

Rammerne for bedømmelse 
I læreplanen er bedømmelsekriterierne i forbindelse med den skriftlige 

prøve i fysik A (htx) beskrevet med følgende 4 punkter: 

   

”Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på, at eksaminanden: 

̶ behersker et bredt udvalg af faglige begreber og modeller 

̶ kan analysere et anvendelsesorienteret fysikfagligt problem, løse det gen-

nem brug af en relevant model og formidle analysen og løsningen klart 

og præcist 

̶ kan anvende it-værktøjer til behandling af måledata og fortolke resulta-

terne af databehandlingen 

̶ kan opstille en model og diskutere dens gyldighedsområde.” [LPA 4.3] 

Ved bedømmelsen af den skriftlige prøve lægges der således vægt på, at 

eksaminanden er i stand til at anvende sin viden til at analysere problem-

stillinger og formulere løsninger på disse, og at besvarelsen er ledsaget af 

forklarende tekst, figurer og formler med relevante omskrivninger i et så-

dant omfang, at tankegangen klart fremgår. Opgaveløsning kræver ofte 

antagelser, som forenkler en problemstilling. Nogle gange er disse anta-

gelser anført i opgaveteksten, men i andre tilfælde kan det være en del af 

opgaven at vælge en rimelig model for den givne problemstilling, og der 

tages i bedømmelsen hensyn til, i hvilket omfang den valgte model disku-

teres. 

Typeord i fysik 
Undervisningen skal tilrettelægges således, at eleverne får kendskab til 

følgende vigtige begreber og udtryk, som anvendes i eksamensopgaverne 

ved den skriftlige prøve i fysik A (htx). Udtrykkene skal forstås som be-

skrevet herunder. Selvom, at det hovedsagligt vil være disse udtryk der 

benyttes i eksamensopgaverne, kan andre udtryk også blive brugt for at 

lede eleverne til at fremlægge et argument eller foretage beregninger mv. 

på en bestemt måde. 
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Typeord i fysik A htx 
 

Typeord Definition 

Angiv Giv et svar uden forklarende tekst eller begrundelse.  

Beregn Giv et numerisk svar, der forventes en udregning af en relevant for-

mel på baggrund af de givne oplysninger, dertil forklarende tekst og 

enheder på svaret. 

Bestem Giv et numerisk svar, der forventes en udregning af en relevant for-

mel på baggrund af uddragne oplysninger fra tekst, billede, graf eller 

tabel, dertil forklarende tekst og enheder på svaret. 

Beskriv Giv en kort fremstilling af den faglige problemstilling. 

Forklar Giv en uddybende fremstilling af den faglige problemstilling, herun-

der skal inkluderes relevante faglige forudsætninger og årsager. 

Gør rede for Giv en detaljeret fremstilling af den faglige problemstilling eventuelt 

med beregninger, herunder skal inkluderes relevante faglige forudsæt-

ninger og årsager. 

Indtegn Giv en visuel/grafisk illustration i sammenhæng med figur, graf eller 

anden illustration i opgaven. 

Opskriv Giv et specifikt navn, værdi, formel, ligning eller andet kort svar 

uden forklaring eller beregning. 

Skitsér Giv en visuel/grafisk illustration. Skitsen skal kvalitativt vise den for-

ventede form eller sammenhæng og indeholde relevante detaljer.  

Tegn Giv en visuel/grafisk illustration. Diagrammet, tegningen eller grafen 

skal være nøjagtig, i rette skalaforhold og med brug af relevante be-

tegnelser og enheder. 

Undersøg Giv et svar, idet der argumenteres for, hvilke fysiske faktorer og me-

toder, der inddrages i besvarelsen, herunder også de relevante anta-

gelser. 

Vis  Giv trinene i en beregning, udledning eller data analyse, med brug af 

faglige begrundelser for at fremkomme med det krævede resultat. 

Vurdér Foretage en (omtrentlig) beregning af en værdi og/eller kvalitativ be-

dømmelse af noget, idet der argumenteres for, hvilke fysiske faktorer, 

der inddrages i beregningen/bedømmelsen, herunder også de rele-

vante forudsætninger og antagelser.  
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