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Kære underviser! 
 
Tak fordi du har lyst til at afprøve dette materiale med dine elever. Her kort om hvilke tanker der er 
gjort omkring Hverdagsfysik, og hvad vi håber kommer ud af arbejdet. Vi er meget interesserede i 
at høre fra dig, og om du har forslag til forbedringer af materialet. Du kan derfor altid skrive til 
hverdagsfysik@undervisningsfysik.dk.  
 
Mange elever oplever at fysik er et fagligt svært fag, og det blokerer nogle gange for at eleverne 
oplever faget og dets metoder som interessante og brugbare.  
 
For at imødegå dette, kan man som lærer vælge at lave tematiske eller problemorienterede forløb, 
eventuelt i samarbejde med et andet fag. Det giver mulighed for mere selvstændigt elevarbejde i 
form af projektgrupper, hvor eleverne selv kan formulere problemstillinger som de finder 
interessante, indenfor rammerne af det overordnede tema. En sådan organisering af 
undervisningen, kan være mere motiverende for eleverne. 
 
Tematiserede forløb er dog ikke problemfrie: 
 

• Det kan være svært som lærer at sikre sig, at alle elever får dækket alle de kernefaglige 
områder som det fra lærerside var tænkt at temaet skulle dække 

• Den eksperimentelle del kan være vanskelig at organisere og styre 
• Der kommer let en afmatning i elevernes interesse og dermed motivation, hvis forløbet 

varer for længe 

Ideen med Hverdagsfysik er at bruge den tematiserende undervisnings fordele, men samtidig 
fravælge et overordnet bredt emne som det styrende. Derimod tager vi udgangspunkt i en meget 
konkret fysisk problemstilling.  
 
Ved at interviewe STX og HTX elever fra forskellige niveauer (C/B/A) er vi nået frem til en række 
naturvidenskabelige hverdagsfænomener eller blot ’ting’ fra elevernes hverdag som de undrer sig 
over og gerne vil undersøge. 
  
Et eksempel er ”En powerbanks levetid”. Vores materiale er derfor tilrettelagt, så eleverne med 
udgangspunkt i hverdagsfysiske fænomener kan få et grundlæggende kendskab til, hvordan man 
arbejder metodisk indenfor naturvidenskab. 
 

  

  OBS: Materialet retter sig primært mod STX/HTX B og A-niveau 
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Formålet med Hverdagsfysik er overordnet at eleverne bevidstgøres om, hvad det vil sige at 
arbejde metodisk indenfor naturvidenskab. Det sker gennem arbejde med en konkret fysisk 
problemstilling, hvor der arbejdes med specifikke kernefaglige begreber. 

 
Primære delmål: 
 

• At eleverne arbejder med hypotesedannelse og forstår, hvorfor variabelkontrol er vigtig 
• At eleverne selvstændigt udtænker forsøgsdesign og udfører forsøg 
• At eleverne forstår, at der ved alle målinger er knyttet en usikkerhed til data 
• At eleverne er bevidste om, at selvom deres eksperiment be- eller afkræfter deres 

hypotese, så er det helt afgørende, at andre uafhængigt af dem i et tilsvarende eksperiment 
når frem til samme konklusion 
 

Sekundære delmål: 
 

• At eleverne forstår at fysik er en empirisk videnskab, man starter med virkeligheden, 
forenkler virkeligheden og ender med at forstå og kunne forklare del af virkeligheden. 

• At eleverne forstår, at et enkelt forsøg ikke kan bruges til et be- eller afkræfte en hypotese; 
højst kan være vejledende. 

• At eleverne kan formidle resultatet af deres eksperimentelle arbejde - herunder den 
anvendte metode - på en sådan måde (skriftligt eller som video) så fysiske størrelser, deres 
sammenhænge og symboler samt enheder anvendes korrekt. 

• At eleverne, ud fra en given problemstilling, kan knytte specifikke fysiske fagområder, og 
dermed fysiske størrelser og begreber til denne problemstilling. 

 
Vi mener at ovenstående punkter styrker elevernes grundlæggende kendskab til fysikfagets 
identitet og metoder. 
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Kort om motivation 
Motivation er central for al læring. Forskning har vist 
(se boks til højre) at elever kun i meget begrænset 
omfang bliver motiverede af at eftervise gældende teori 
gennem såkaldte ’kogebogsforsøg’, og efterfølgende 
har svært ved at forklare hvad de har eftervist og ikke 
mindst hvad de har lært. Med Hverdagsfysik tager vi 
udgangspunkt i spørgsmål som eleverne selv har 
formuleret, som de finder relevante og som de ønsker 
nærmere at undersøge og få en forklaring på, og 
dermed bliver motiverede for dem at arbejde med. 
 
Der er ikke nødvendigvis en simpel forklaring på hverdagsfænomener, og eleverne vil opleve at 
deres hypoteser og efterfølgende eksperimentelle arbejde i nogle tilfælde ikke fører til at deres 
hypoteser kan bekræftes. Men det er jo netop, hvad der ofte er tilfældet indenfor fysik i indledende 
og undersøgende arbejde. Det skal blot motivere dem til at overveje nye sammenhænge mellem 
variabler der kan testes. Faktisk kan man opnå vigtig viden ved at vise, at en hypotese ikke er 
sand og dermed udelukke en given variabelsammenhæng.  
 

Om niveau og relevant indhold fra læreplanerne 
Da begreber indenfor ”Ellære” ikke indgår som kernestof 
i læreplanen eller vejledningen for C-niveau, og en 
grundlæggende viden fra ellæren er vigtig i forhold til ”En 
powerbanks levetid”, finder vi det vanskeligt at bruge 
dette materiale på C-niveau. Det er dog muligt i 
forbindelse med Energi / Energiomsætning / Effekt på C-
niveau at undersøge genopladelige batterier (se et 
forslag til eksperimenter sidst i denne vejledning). 
I boksen til højre ses uddrag fra læreplanerne for STX og 
HTX B/A-fysik.  
 
Der vil være forskel på hvor fagligt dybt man kan 
behandle problemstillingen afhængig af  
om det er STX eller HTX. 
 
Vi anbefaler, at eleverne på STX orienterer sig i materialet ”Teori” som hører til ”En hjemmelavet 
PowerBank”; specielt afsnittene om batterikobling. Ellers anbefaler vi at du som lærer efter 
eleverne har set videoen og har set elevmaterialet igennem, kort omtaler de overordnede fysiske 
principper der gælder for kobling af elementer/batterier. 
 
 

  

Lærke B. Jacobsen: 
Mona-4, 2008 
 
Abrahams og Millar (2008): 
International Journal of Science Education Vol. 
30, No. 14. 
 
Borlin, J., & Labudde, P. (2014): Practical work 
in physics instruction : an opportunity to learn? 
 

For STX B/A-niveau: 
Kernestof: 

• Simple elektriske kredsløb med 
stationære strømme beskrevet ved 
hjælp af strømstyrke, spændingsfald, 
resistans og energiomsætning, 
herunder eksempler på kredsløb med 
elektriske sensorer. 
 

For HTX B/A-niveau: 
• Simple jævnstrømskredsløb  
• Beregninger på jævnstrømskredsløb 

med maksimalt to forbrugende 
komponenter (HTX A: flere forbrugende 
komponenter) 

• Modeller for spændingskilder  
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Forslag til struktur af moduler 
Vi ser det som en god mulighed at bruge ”En hjemmelavet PowerBank” til et selvstændigt 
eksperimentelt projekt af en varighed på 2 - 3 moduler, altså ca. 120-180 min. 
 
Fx 

1. modul: Eleverne ser videoen, får udleveret elevarket og arbejder med 
hypotesedannelse samt eksperimentdesign. Målet er at de skal nå fem til mindst én 
hypotese og tilhørende eksperimentdesign, som kan bruges til at teste hypotesen. 
Evt. når eleverne at foretage indledende eksperimenter (virker det virker det ikke) 

 
2. modul: Fortsatte eksperimenter og databehandling. Be- eller afkræfte deres 
hypotese(r). Evt. arbejde med ny hypotese og tilhørende eksperiment, hvis deres 
første hypotese ikke kunne bekræftes. 

 
Opsamling:   
 

• Hvilke hypoteser har grupperne testet og hvad er deres konklusion 
• Giver det mening at samle resultaterne fra de forskellige hypoteser? 
• Diskussion af om det overordnede spørgsmål om hvad der påvirker en powerbanks levetid 

er besvaret 

Opgavesæt (og facitliste) 
Hverdagsfænomenet ”En powerbanks levetid” er 
målrettet elever på B og A-niveau. 
 
Uanset om det er STX eller HTX er der på både B og 
A-niveau i læreplanen under ”Skriftligt arbejde” nævnt 
vigtigheden af at eleverne bruger tid på opgaveløsning 
(se boks til højre). Vi finder det derfor naturligt at 
eleverne i forlængelse af at have arbejdet med 
problemstillingen bruger noget af fagets tid på at løse 
opgaver der knytter sig til problemstillinger indenfor 
dette område. Også selvom opgaveløsning, ikke hører 
under de de primære formål med Hverdagsfysik 
projektet. 
 
Opgaverne har stigende progression, hvilket også 
giver mulighed for at tilrette undervisningen til de to 
forskellige niveauer og STX/HTX. 
 
Opgaverne kan fx løses gruppevis og efterfølgende 
fremlægges eller være en del af en skriftlig individuel 
aflevering. 
 
Vi har valgt at inkludere facit til opgaverne i opgavesættet.  
 
 

STX: ”Det skriftlige arbejde...  omfatter”  . 
 
Specifik for B-niveau: 
• Eleverne skal præsenteres for de krav til 

løsning af skriftlige opgaver, som gælder ved 
den skriftlige prøve i fysik på A-niveau. 

Specifikt for A-niveau: 
• Arbejdet med problemløsning skal 

tydeliggøre kravene til elevernes 
beherskelse af de faglige mål i forbindelse 
med den skriftlige prøve i fysik A. 

HTX:   
Specifikt for B-niveau: 
• Eleven arbejder løbende, og specielt i den 

sidste del af forløbet, med et antal simplere 
fysikopgaver, der tager afsæt i konkrete, 
anvendelsesorienterede fysiske situationer. 

Specifikt for A-niveau: 
• Det skriftlige arbejde skal medvirke til at 

sikre elevernes fordybelse i faget og 
omfatter skriftlig problemløsning  

 



 
 
 

side 5 

  

Forslag til eksperimenter 
 
Kobling af elementer (B/A-niveau) 
 
Hvilespænding, polspænding, indre resistans, maksimaleffekt og nyttevirkning for koblede 
elementer. 
 
Sammenligne serie- og parallelkoblinger. 
 

 
Genopladelige elementers eller batteripakkers energiindhold (C/B/A-niveau) 
 
Bestemme op- og afladningskurver med effektmåler. Bestemme energiindhold. 
Sammenligne energiindhold og energitæthed for genopladelige elementer med energiindhold og 
energitæthed for ikke genopladelige elementer.  
Vurdere omkostninger ved brug af genopladelige elementer/batteripakker kontra ikke 
genopladelige elementer/batteripakker 
 
Genopladelige elementers eller batteripakkers energiindhold (B/A-niveau) 
 
Bestemme 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑈𝑈0⋅𝑈𝑈𝑝𝑝

𝑅𝑅𝑦𝑦
 som funktion af tiden med fast belastning 𝑅𝑅𝑦𝑦. 

Bestemme energiindhold ud fra (𝑡𝑡,𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)-graf. 
Sammenligne energiindhold og energitæthed for genopladelige elementer med energiindhold og 
energitæthed for ikke genopladelige elementer.  
Vurdere omkostninger ved brug af genopladelige batterier kontra ikke genopladelige batterier. 
 
 
Afladningskurver (B/A-niveau) 
Måle (𝑡𝑡, 𝐼𝐼) og (𝑡𝑡,𝑈𝑈𝑝𝑝) ved belastning for forskellige typer genopladelige elementer/batterier (Fx 
NiMH og Li-ion) med samme hvilespænding (eller næsten). Vurdere forløbet af ’afladningen’. 
Hvad er ens/forskelligt. 
Hvis man ønsker en konstant spænding så lang tid som muligt, hvilket af de to typer skal man så 
vælge. 
 
 
Opbygning af en powerbank med anvendelsessigte (B/A-niveau) 
Hvordan skal en powerbank opbygges, hvis den har et bestemt formål? Hvad skal der tages 
hensyn til i valg af celler, kobling mm?  
 
 
Citronelement(er) (C/B/A-niveau) 
Saml et citronelement. Mål hvilespændingen på ét citronelement. Dan et citronbatteri ved at serie- 
og parallelkoble citronelementer. 
 
Er det muligt at bruge citronbatterier som energiforsyning? Er det praktisk? 
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