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Bedømmelsesplan Fysik C  EUX-GF2 
Karakter Formel tekst Bedømmelseskriterier 

12 Den fremragende 

præstation 

 
Demonstrerer udtømmende 

opfyldelse af faget, med ingen 

eller få uvæsentlige mangler 

Eleven er sikker i brug af ”faget” 

 

Fremstillingen sker flydende, velstruktureret og viser 

bred indsigt i emnet 

 

Roder måske lidt rundt i formler og forsøg, men retter 

selv fejl, måske med et par hints. 

10 

 

Den fortrinlige præstation 

 
Demonstrerer omfattende 

opfyldelse af fagets mål, med 

nogle mindre væsentlige 

mangler 
 

Eleven er rimelig sikker i sin brug af ”faget” 

 

Viser bred indsigt i emnet, men skal have lidt hjælp for 

at gennemføre 

 

Skal have hjælp til at anvende et par af de rigtige 

formler 

 

Skal have en smule hjælp til forsøg 

7 

 

Den gode præstation 

 
Demonstrerer opfyldelse af 

fagets mål, med adskillige 

væsentlige mangler 
 

Eleven kan anvende ”faget” 

 

Har ikke bred indsigt i emnet, tåger lidt rundt, men 

gennemfører med en del støtte 

 

Skal have en del hjælp til forsøg  

 

Kan drage relationer til emnet bredt 

4 

 

Den jævne præstation 

 
Demonstrerer en mindre grad 

af opfyldelse af fagets mål, 

med en del mangler 
 

Eleven kan med nogen sikkerhed anvende ”faget” 

 

Er forvirret, skal have stor støtte ved formler og forsøg 

 

Skal have hjælp for at holde en rød tråd i 

fremlæggelsen 

 

Har svært ved at drage relationer til emnet bredt 

02 

 

Den tilstrækkelige 

præstation 

 
Demonstrerer den minimalt 

acceptable grad af opfyldelse 

af fagets mål 
 

Eleven magter elementær brug af ”faget” 

 

Skal have konstant støtte for at gennemføre 

 

Ved ikke hvilke formler der skal bruges, men klarer sig 

ved hjælp 

 

Holder sig kun snert til viden om forsøget  

00 

 

Den utilstrækkelige 

præstation 

 
Demonstrerer ikke en 

acceptabel grad af opfyldelse 

af faget mål 

Eleven magter ikke elementær brug af ”faget” 

 

Inddrager emner der ikke vedrører 

 

Kan ikke forklare indhold i eget materiale 

-3 

 

Den ringe præstation 

 
Helt uacceptabel præstation 

Eleven har ingen kendskab til ”faget” 

 

 


