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Hvad er videnskab?

Videnskab versus 

ikke-videnskab



Naturvidenskabelig metode:

Undren/
nysgerrighed 

vedrørende et 
naturfænomen

Sammenholdes 
med 

eksisterende 
viden

Hypotese

Eksperimentel 
afprøvning

Resultater Diskussion

Hypotesen 
bekræftes 

eller forkastes

Teori



Dokumentation

 Forskning: Publicering af resultater i videnskabelige tidskrifter, med henblik 

på videndeling og for at kunne reproducere/eftervise resultater

 Gymnasiet: Rapportskrivning

 Formål

 Teori (de fysiske formler der skal bruges)

 Apparaturliste, forsøgsbeskrivelse og forsøgsopstilling

 Resultater (ofte tabeller og punktdiagrammer)

 Databehandling (finde matematisk model for sammenhænge)

 Diskussion (hvor godt passer data med teorien, kan fejlkilder forklare afvigelse)

 Konklusion (svar på formål)



Isolerede systemer

Intet energitab og intet massetab!

Vi kan regne på simplificerede 

systemer.

Vi ser bort fra

- Fordampning

- Strålevarme

- Tab af energi i elkedel og ledninger

Så kan vi fx. bestemme elkedlens 

effekt – og det er jo spændende!



Virkelighed                  ><     System

Masseløs snor

Punkt med masse

Vindmodstand

Varme 
Antagelse: Ingen energitab til vind og varme



Variabelkontrol

Formål: Undersøg hvad der har betydning for svingningstiden, T:

Variable = det vi kan ændre på.

 Længden af snoren, l (måles i m)

 Udsvingets størrelse, A (måles i m)

 Massen, m (måles i kg)

Der må laves 3 forsøg – for vi må kun variere én ting ad gangen.

l

m
A



Data og databehandling

l / m T / s

0.2 0.89

0.3 1.1

0.4 1.23

0.5 1.41

0.6 1.51

0.7 1.69

0.8 1.77

0.9 1.93

1 2.02



Databehandling – diskussion og fejlkilder

𝑇 = 2𝜋
𝑙

𝑔

𝑇 =
2𝜋

𝑔
𝑙

𝑇 = 2.005 · 𝑙

√𝒍 /√𝐦 T / s

0.44 0.89

0.55 1.1

0.63 1.23

0.71 1.41

0.77 1.51

0.84 1.69

0.89 1.77

0.95 1.93

1 2.02



Tankeeksperimenter.

Lys vil ikke følge en retlinjet 
bane i et accelereret 
system, og det samme vil 
da gælde for lysets 
udbredelse i et tyngdefelt. Tvillingeparadoks

Schrödingers Kat. Død OG levende?



Simulationer

Til det meget lille og meget store


