
SKRIFTLIGHED I FYSIK 

Fysikrapporten.  

Vigtigt element i fysik undervisningen. Behandling af eksperimentelt arbejde. 

Det giver god mening at finde fælles fodslag med andre naturvidenskabelige fag, sådan at 

rapportskabelonen er fælles for fysik, matematik, biologi og kemi. (Matematik skal også lave 

eksperimenter). Dette sker allerede i NV, hvor vi de sidste år har brugt den samme skabelon med små 

faglige variationer. 

Indtil videre er hele rapportskrivningen blevet introduceret på en gang (teori / hypotese, 

forsøgsbeskrivelse, databehandling/analyse, konklusion). Dette er en stor mundfuld for specielt de lidt 

svagere elever. Men der er ikke stemning i faggruppen for at gøre det anderledes. Men der kan være behov 

for løbende at træne enkelte delelementer i rapporten.  

Træning i forsøgsbeskrivelse. Læreren viser et demonstrationsforsøg: Eleverne beskriver forsøget med ord. 

Herunder skal der trænes indsigt i, hvilke parametre der varieres. Dels kan en sådan øvelse underbygge et 

af elementerne i rapportskrivningen dels kan det træne elevens indsigt i det fysiske fænomen, sådan at 

emne kan forstås bedre.     

Generelt kan det være en god øvelse for eleverne at beskrive relevante grafer (både i matematik og fysik). 

Dette bidrager til den grundlæggende forståelse af det fysiske problem. 

Træning i præsentation af data. Dette gøres med Excel. Der er en øvelse i at sætte tal og simple 

beregninger op i logiske tabeller samt at præsentere data i grafer. (Denne disciplin kan trænes i alle de 

naturvidenskabelige fag – i NV introduceres Excel). 

Præsentation af rapporter / skriftlige afleveringer. Det kunne være en fordel, at naturvidenskabelige 

dokumenter skrives i Maple.  I grundforløbet bruges Maple som editor. Matematik introduceres løbende 

anvendelse af Maple som ”regnemaskine”. 

Progressionen i rapportskrivningen. 

Der er en ren faglig progression ved det, at man i starten behandler simple eksperimentelle fysiske 

problemstillinger. Både teori og den tilhørende databehandling/analyse bliver herved også simplere. 

For at der skal være en progression i elevens arbejde, skal eleven lære af de tidligere afleverede rapporter. 

Der kan være brug for at tvinge eleverne til at lære fra tidligere rapporter. Dette kan foregå på forskellige 

måder:  

• genaflevering enten som hjemmeopgave eller i timerne. 

• åben journal, hvor man samler lærerens tilbagemeldinger til eleven. Her kan man så konstatere om 

eleven forbedre sig. 

 

Rapportskrivningen er et primært værktøj til afrapportering af elevernes eksperimentelle arbejde i fysik. 

Det eksperimentelle arbejde går fra C over B til A-niveau til at behandle mere og mere åbne 

problemstillinger. Dette stiller også krav til at eleverne selv er i stand til at opstille hypoteser / teori, som 

skal formuleres i rapporten.   



 

Ogaveregning 

Vigtig dicsciplin. Skærper elevernes præcision og øver dem i at bruge formler, som er en del af fysikkens 

sprog. Opgaverne her har en faglig progression. På A-niveau skal man kunne løse opgaver, hvor man selv 

skal kunne definere de fysiske forudsætninger, inddrager relevante informationer og gøre forskellige 

antagelser. På C-niveau skal opgaverne være mere bundne.  De mere åbne opgaver kan sagtens indgå på C-

niveau, da man her igennem kan sikre udfordringer til de dygtigste elever (undervisningsdifferentiering)  

 

Skriftlighed - noter 

En del får trænet deres skriftlige færdigheder gennem noter til undervisningen. Fysik ser det som et 

problem, at eleverne kun vil bruge deres computer i undervisningen. Selvom det bliver sagt til eleverne, at 

man skal bruge papir og blyant, tages dette ikke alvorligt. Det bliver glemt lynhurtigt. Vi ser det derfor som 

en vigtig opgave at opdrage / tvinge / overbevise eleverne om at det er en god idé at bruge papir og blyant. 

• BG trykker notepapir (ternet med logo og margin…). Dette kan uddeles til de elever, som ønsker det 

i starten af timen. 

• Mulighed for at eleverne kan scanne noter ind (Opstille trådløse scannere på BG).  

 Samarbejde med andre fag 

Fysik har mulighed for at arbejde sammen med en række andre fag, hvor skriftligheden inddrages. 

Matematik er naturligvis en oplagt samarbejdspartner.  

• Skrive / forestille sig fremtidsscenarier (klimakatastrofer / transportteknologi / rumteknologi) 

• Science fiction (Hvad sker der hvis solens lige pludselig svulmede op….) 

• Formulering af fagligt stof i populær videnskabelige artikler. 

 

Andre ting med skriftlighed i fysikundervisningen 

• Skriveøvelse – første 5 min af timen fx ”Hvad er centripeltalkraft”. 

• Slutningen af timen. Skriv vigtige punkter fra timen ned. 

• powerpoint præsentation og andre tekster 

Progression  

Grundforløb. 

Introduktion til Excel / Maple. 

Introduktion til rapportskrivning (rapportskabelon). 

Fokus på observationsteknik – beskrivelse af demonstrationsforsøg. 

Simple opgaveregninger. 

Studieretningsforløb 

Rapportskrivning opgaveregning. 

Langsom introduktion til ukendte problemstillinger. 

Langsomt højere abstraktionsniveau i skriftlige opgaver. 

 


