
INDLEDNING

De følgende fem afsnit repræsenterer en gennem-
gang af et gruppearbejde i en gruppe på fire ele-
ver. Gruppearbejdet varede to undervisnings-
moduler á 95 minutter. Det bestod i at eleverne
skulle løse en opgave i mekanik. Opgaven, som
blev udarbejdet af ALF og klassens lærer i fælles-
skab, var en specielt tilpasset og udvidet version af
en opgave i ”Fysikopgaver, Obligatorisk niveau”,
Fysikforlaget 1994.
Der er ikke tale om en fuldstændig autentisk
undervisningssituation, da læreren overhovedet
ikke diskuterede opgaven med eleverne i løbet af
disse to moduler. Til gengæld blandede observa-
tørerne (VS i første modul og KB i andet) sig un-
dertiden (men sjældent), når vi skønnede at det
kunne føre til en bedre indsigt i elevernes tanke-
og læreprocesser.
Dette kapitel er baseret på en fuldstændig udskrift
af elevernes (og observatørernes) dialog i de to
moduler, foretaget på baggrund af videooptagel-
ser.

Bagrunden

Elevernes baggrund var følgende:
Gruppearbejdet fandt sted i begyndelsen af marts
i 2.g. Klassen havde i knap to måneder, dvs. 9 un-
dervisningsmoduler á 95 minutter, arbejdet med
mekanik. De første fire moduler drejede sig om
kinematikkens begreber og sammenhængen med
den differentialregning de havde lært i matema-
tiktimerne. Derefter fulgte to moduler hvori der
blev arbejdet med kræfter og Newtons 2. lov. Et
eksempel, der blev arbejdet grundigt med, var
fald med luftmodstand – et problem der er stærkt
beslægtet med opgaven i gruppearbejdet. Det
næste modul foregik i laboratoriet hvor eleverne
målte accelerationer i forskellige situationer, og på
forskellig måde (timer, fotoceller, fotoceller for-
bundet til computer). Af speciel relevans for op-
gaven i gruppearbejdet var den ene laboratori-

eøvelse, nemlig den hvor der blev målt på en vogn
på luftpudebane, trukket af et lod i en snor. En-
delig fulgte to moduler hvor der blev arbejdet
med EDB: Dels behandling af resultater fra labo-
ratorieøvelsen, dels arbejde med computer-
modeller for mekaniske problemer. 

Eleverne

Den gruppe vi skal se på bestod af tre piger,
Signe, Rie og Cecilie, og en dreng, Karsten. Deres
faglige niveau ligger fra middel til lidt over mid-
del. Den følgende kortfattede karakteristik af ele-
verne bygger hovedsageligt på interviews foretaget
i foråret 1997 (det er herfra citaterne er taget),
men også indtryk fra forskellige undervisningsitu-
ationer, herunder den i dette kapitel beskrevne,
har bidraget.

Signe er en flittig og samvittighedsfuld pige der er
god til matematik. Hendes foretrukne strategi til
løsning af fysikproblemer er at prøve at finde en
formel hun kan sætte tal ind i. Hun vil gerne
kunne forstå tingene, men accepterer at man kan
bruge formler uden at forstå dem. På spørgsmålet
om hvad det vil sige at forstå noget svarer hun: 
”hvis man kan bruge det til noget ikk, så har man
forstået det, altså hvis det er noget man kan huske,
som man bruger til noget. Men det ved jeg nu egent-
lig ikke, fordi alle sådan nogle formler man skal
kunne huske ikk.. så forstår man dem jo ikke..”
Derfor fandt hun heller ikke at varmelæren var
svær:
”jeg tror faktisk ikke der var noget, der var så-
dan..(svært) fordi der var meget med formler ikk, og
hvis du kendte noget af det, så kunne du regne det
andet ud og sådan noget”
Signe er bevidst om at det er vigtigt selv at arbejde
med problemerne for at lære og forstå:
” jeg lærer bedst med, at man selv får lov til at lave
nogle stykker, efter man har fået forklaret” . 
Og derfor kan hun også godt lide gruppearbejde: 
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”det er også meget godt selv at få lov til at prøve at
løse et problem, eller hvad man skal sige, end der
bare er en lærer, der står og forklarer hvordan du så
skal gøre”
Rie er også en samvittighedsfuld elev. Hun tænker
ofte mere ”fysisk” end Signe. Hvor Signe især for-
binder forståelse med at kunne ”bruge det til no-
get” mener Rie at forståelse betyder at ”du kan
forklare det videre til en anden, som så ... forstår det
så også ikk. Så synes jeg du har lært noget, fordi så
forstår du det jo selv, hvis du kan forklare det videre
til en anden, så de også forstår det”.
At Rie stiller et sådant krav til sig selv betyder at
hun (i modsætning til Signe ) opfatter fysik som
et svært fag: 
”det svære er nok, at du skal forstå det og så selv
kunne sige det videre (..), altså kunne forstå det
sådan så du selv kan skrive det ned eller sige det vi-
dere (..) til en eller anden du skal forklare det til og
sådan, det synes jeg er svært... altså... du kan jo sag-
tens sidde og regne en opgave ud og forstå et eller an-
det.. det er bare det der med at kunne forstå opga-
ven.. hvad den vil sige...”
Ligesom Signe kan Rie godt lide gruppearbejde.
Man kan dog ane en nuanceforskel mellem deres
begrundelser: Mens Signe lægger vægt på at hun
her selv kan arbejde med stoffet, er især dialogen
med de andre vigtig for Rie: 
”jeg lærer mest af det med rapporter og så
gruppearbejde, det er udmærket, fordi så at få andres
meninger ind imellem...”og ”hvis man sidder
hjemme og sådan noget, så har man den der tvivl i
baghovedet, er det nu rigtigt det du sidder og laver”
Karsten er lige som Rie opsat på at forstå tingene
på et andet niveau end det man kunne kalde det
”matematisk-operationelle”. Han er fagligt nok
nogenlunde på niveau med Signe og Rie, men
fremtræder meget mere dominerende og med stor
selvtillid. De andre elever har betydelig respekt for
ham, og i gruppearbejdet vil vi se at de ofte følger
ham uden at tænke sig om.
At forstå noget betyder for ham ”at kunne relatere
det til virkeligheden, tror jeg..(...).. altså, at du kan
se sammenhængene... mellem virkeligheden og det du
skriver på papiret og sådan noget,..”. Et eksempel
på noget han har forstået er ”det der vi havde om
energi..(…) Også fordi, vi fik på et tidspunkt sådan
nogen opgaver hvor vi sku' regne ud hvor meget

energi der blev brugt på… altså når vi tog brusebad
og sådan noget f.eks., det synes jeg var meget godt,
fordi så kunne man relatere det til noget…”
Karsten opfatter fysik som et fag der i særlig grad
involverer forståelse: 
“Jeg vil sige.. jeg tror, der er to måder at lære på,
altså den ene det er at forstå det, så er der jo også det
der hedder udenadslære (...) I fysik, der er det nok
mest at forstå for at kunne bruge det. Men der er
nogle fag, hvor du bare kan lære det udenad. Altså
en stor del af det.” Som et eksempel nævner han
kemi: “...du kan klare dig et langt stykke vej med
bare at lære udenad.”
Karsten synes ikke at fysik er meget svært, selvom
”der er selvfølgelig meget man skal ha' lidt hjælp
med”. Han anfører at der er meget matematik,
men ”det har jeg ikke så meget imod, jeg kan godt li'
matematik”
Som Signe og Rie er han bevidst om betydningen
af det selvstændige arbejde: ”jeg synes det er meget
sådan rart at få nogen opgaver, og sidde at arbejde
med, og så bruge sin hjerne på det ikk. Så man ikke
bare får alt fortalt og får nogen eksempler og sådan”.
Og han lægger meget stor vægt på dialogen i
gruppearbejdet:
“Jeg vil sige, jeg lærer bedst ved altså... at T (lære-
ren) han forklarer, altså det nye vi skal lære feks. ikk,
og så bliver vi sat i grupper, hvor der er 4 sammen
eller sådan noget, fordi så kan man tage fra hinan-
dens viden og hukommelse og sådan noget, det synes
jeg det er den bedste læremåde. Rapporter, hjemme,
det tror jeg ikke man lærer så meget af. Det er bare
mer sådan for at.. det er nærmest en konklusion over
det man har lært...”
Cecilie er den mest passive, og nok også den fag-
ligt svageste, af de fire. Men hun kommer med en
hel del fornuftige bidrag. Imidlertid er hendes
motivation for at arbejde med sådan et fysikpro-
blem meget lille. Når hun formentlig er den der
får mindst ud af gruppearbejdet, skyldes det først
og fremmest at hun har svært ved virkelig at enga-
gere sig i problemstillingerne. 
Hun har svært ved at sætte ord på hvad det vil
sige at lære: “Det er vel at forstå nogen ting, som
man ikke har forstået før hen. Altså ja... det ved jeg
ikke... at forstå noget, som man..(...).. nej jeg ved det
ikke. Det kan jeg ikke sige.” Og at forstå? “Øh... det
er jo.. altså at få det forklaret. Altså ligesom indse



hvordan det hænger sammen, det hele, tror jeg. ... Ja
det ved jeg ikke”.
Det sværeste i fysik er “hvis man nu selv skal til at
regne de der formler ud, som de der termisk energi og
sådan noget, helt vilde formler, det synes jeg er
svært”.
Som de andre synes hun det er en god ide at ar-
bejde i grupper “..fordi at man kan også forklare
hinanden det så, hvis der er nogen, der ikke forstår
det.” Men hvor de andre lægger vægt på at grup-
pearbejdet giver dem mulighed for at tænke selv
og for at afprøve deres egen forståelse, fordi “så
forstår du det jo selv, hvis du kan forklare det videre
til en anden” (Rie), er Cecilie mere fokuseret på
selv at få tingene forklaret: I gruppearbejdet “kan
man så også få det forklaret, hvis man.. så sidder
man kun 4 mennesker ikk. Og så kan man lige
spørge, hvis der er et eller andet.”
Men det er når hun skriver rapport hjemme, at
Cecilie føler hun lærer bedst: “...hvis man har la-
vet et forsøg, og man så går hjem og skriver en rap-
port over det. Så bliver man nødt til at forstå det,
ikk, hvis man skal til at skrive om den.(...) det er
den måde jeg forstår det bedst på, tror jeg...”

Problemet

For at kunne følge dialogen, må man vide hvad
det er for et problem eleverne arbejder med, så
her følger en kort beskrivelse af den opgave ele-
verne blev præsenteret for. Den opgavetekst ele-
verne fik udleveret kan ses i bilaget. Opgaven dre-
jer sig om en skibsmodel der trækkes gennem
vand ved hjælp af en snor som over en trisse er
forbundet med et lille lod (figur 9-1). Først skal
eleverne opstille bevægelsesligningen (Newtons 2.
lov) uden at tage hensyn til modstand (spm.1), og
accelerationen skal regnes ud (spm.2). Derefter
skal de for den realistiske situation hvor der er
modstand, ud fra opgivne tal for hastigheden til
forskellige tidspunkter, tegne en hastighedsgraf
(spm.3), og sammenligne med situationen uden
modstand (spm.4). 

Til orientering anføres her på fig.9-2 den graf
eleverne skal tegne (den var ikke med i den op-
gave de fik):

Figur 9-2.
Skibets hastighed som funktion af tiden

Så følger et spørgsmål der skal vise om eleverne
kan se hvor stor modstandskraften er når hastig-
heden er blevet konstant (nemlig lig med tyngde-
kraften på loddet) (spm.5). Derefter skal de for si-
tuationen med modstand tegne kraftpile, opskrive
Newtons 2. lov (spm.6), isolere modstandskraften
og herudfra udregne værdier for denne (spm.7). I
de to sidste spørgsmål skal de overveje hvad mod-
standskraften kan tænkes at afhænge af (spm.8),
og ved hjælp af de beregnede værdier afgøre om
den er proportional med hastigheden eller med
kvadratet på hastigheden (spm.9).
I det følgende går jeg i dybden med elevernes ar-
bejde med opgaven. Det er dog langt fra hele
dialogen der er gengivet, og gennemgangen er
ikke kronologisk, idet de forskellige afsnit fokuse-
rer på forskellige aspekter af læreprocessen. Jeg
har altså valgt nogle passager i arbejdet der kan
bruges som illustration til vigtige pointer. Men i
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Figur 9-1. Skibsmodellen.
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disse enkelte passager er kronologien overholdt,
og overspringelser i gengivelsen af dialogen er
markeret, enten med (...) eller med en kommen-
terende tekst.
Først diskuterer jeg de forskellige repræsentatio-
ner af fysikbegreber som eleverne er nødt til at
forholde sig til: dagligsprogsrepræsentationer, ma-
tematiske repræsentationer, osv. Dette fører i
næste afsnit til overvejelser over muligheden for at
overføre viden fra matematikundervisningen til
fysiktimerne. Dernæst følger en nøjere diskussion
af begrebsudviklingen hos eleverne, sådan som
den finder sted under dette gruppearbejde. Det
følgende afsnit handler om nogle ideer der er cen-
trale i fysikundervisningen men som sjældent be-
handles eksplicit: Hvad menes der med sammen-
hæng og afhængighed af fysiske variable. Til sidst
diskuterer jeg lærerens rolle i forhold til gruppear-
bejdet og elevernes læring.

De vigtigste pointer er følgende:
• Man kan ikke uden videre anvende generelle

matematiske begreber og metoder på konkrete
fysiske problemer. Dén matematiske forståelse
der forudsættes i fysikken, læres ikke kun i
matematiktimerne, men også (og måske især) i
fysiktimerne. Fysiktimerne repræsenterer der-
for et afgørende element i gymnasiets matema-
tikundervisning.

• Et fysisk begreb læres ikke én gang for alle,
men udvikles til stadighed i forhold til nye si-
tuationer. 

• Det er vigtigt for lærere at være opmærksom
på implicit forudsatte begreber og tænkemåder
i fysikundervisningen.

• Selv om det er vigtigt at eleverne får mulighed
for selvstændigt at konstruere deres begrebs-
apparat, er lærerens indgriben på de rette tids-
punkter afgørende for en tilfredsstillende kon-
struktion.

BEGREBERS FORSKELLIGE 

REPRÆSENTATIONER

Som eksempel på begrebsrepræsentationer vil vi i
det følgende se på begrebet acceleration.
Et fysisk begreb omfatter mange aspekter. I og
med at de fleste fysiske begreber er kvantitative, er
der til begreberne knyttet matematiske procedurer

for hvordan de beregnes eller benyttes i beregnin-
ger. For begrebet acceleration vil det bl.a. sige en
matematisk definition af formen “en hastigheds-
tilvækst divideret med et tilsvarende tidsrum”: 
a = (v2 - v1)/(t2-t1). 
En forståelse af begrebet forudsætter at man i en
konkret situation ved hvad denne definition inde-
bærer, dvs. hvordan man beregner a ud fra kend-
skab til passende værdier af hastighed og tid.
Der er imidlertid også andre matematiske måder
at beskrive begrebet på: F.eks. som “hældnings-
koefficienten for tangenten til grafen for hastighe-
den som funktion af tiden”, eller som “differenti-
alkvotienten for hastigheden som funktion af ti-
den”. Med passende præciseringer er alle disse
måder til fastlæggelse af begrebet acceleration ma-
tematisk ækvivalente, og at gøre brug af dem efter
behov, når først accelerationsbegrebet er forstået
via én definition, skulle derfor ikke kræve andet
end en generel beherskelse af rent matematiske
begreber som “differentialkvotient” og “hæld-
ningskoefficient”.
Men sagen er langt mere kompliceret. Accelera-
tionsbegrebet kan (og skal!) beskrives, ikke blot
ved henvisning til matematiske procedurer, men
også i tilknytning til forestillinger om bevægelse af
genstande. Hvad der fra en matematisk betragt-
ning forekommer at være to kun tilsyneladende
forskellige sproglige formuleringer af det samme:
“en hastighedstilvækst divideret med et tilsva-
rende tidsrum” og “differentialkvotienten for ha-
stigheden som funktion af tiden”, kan, som vi skal
se, give helt forskellige associationer i forbindelse
med et konkret tilfælde med genstande i be-
vægelse. 
Endelig forudsætter den kompetente brug af
accelerationsbegrebet at man behersker de lov-
mæssigheder og beregningsprocedurer hvori be-
grebet kan indgå, f.eks. s = 1/2at2 for jævnt vok-
sende bevægelse. Det er jo først i sådanne sam-
menhæng at begrebet får værdi. Det vanskeliggør
imidlertid yderligere overblikket.
Det synes rimeligt at sige at accelerationsbegrebet
som fuldt udfoldet fysisk begreb ikke er forstået
med mindre man tvangfrit kan skifte mellem
disse forskellige repræsentationer eller beskrivelser
af begrebet. Men man kan vel også med god ret
hævde at de rent matematiske begreber og proce-



durer “differentialkvotient” og “hældningskoeffi-
cient” først er tilfredsstillende tilegnet når de
tvangfrit kan anvendes f.eks. i forbindelse med
problemer der omhandler acceleration. Meningen
med at lære sådanne procedurer er jo at de skal
kunne anvendes i forskellige situationer, og først
når man kan det forstår man proceduren som en
generel, delvist kontekstuafhængig procedure.
Elever der har lært sådanne procedurer i forbin-
delse med et bestemt eksempel, eller i en tilsynela-
dende “neutral” matematisk kontekst, vil altid
have behov for at gennemgå en lang generalise-
ringsproces før de forstår og behersker proceduren
som et alment værktøj. Det er altså næppe muligt
at lære de rene matematiske begreber først, for
derefter at anvende dem i bestemte sammenhæng
i fysik. Selve fysikundervisningen fungerer uund-

gåeligt som en central del af undervisningen i
fundamentale matematiske begreber.
En konsekvens af denne tankegang bliver også at
man næppe kan tale om et tidspunkt hvor et be-
greb er ”lært”. Enhver ny kontekst nødvendiggør
en vis udbygning og fornyelse af begrebsforståel-
sen. Hvad vi kan håbe på i undervisningen, er at
eleverne når frem til at denne fornyelse af begre-
bet, for en passende stor klasse af fænomener, i
hvert enkelt tilfælde kan ske rimeligt hurtigt og
selvstændigt. 
Lad os prøve at opregne nogle af de forskellige
“definitioner” af acceleration elever opererer med.
Ordet definitioner sættes i anførselstegn fordi der
ikke er tale om stringente definitioner, men sna-
rere om associationer i forbindelse med begrebet. 
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Figur 9-3. Definitioner af acceleration

faldende 
generalitet 

“Ren” matematisk
formulering 

1m.
f ’(x)
“Differentialvotient for
funktion f ” 

2m.
Hældningskoefficienten
for en tangent til grafen
for f 

3m.
Hældningskoefficient for
en ret linje 
(y2-y1)/(x2-x1) 

4m.
a = y/x
for y = ax 
(ret linje gennem (0,0)) 

Fysisk-matematisk
formulering

1f.
v’(t)
”Differentialkvotienten af
hastigheden som funktion
af tiden”  
2f.
Hældningskoefficienten
for en tangent til (t,v)-gra-
fen  

3f.
Hældningskoefficienten
for en lineær (t,v)-graf 
(v2-v1)/(t2-t1)  eller  ∆v/∆t    

4f.
a = v/t 
(Gyldig for jævnt vok-
sende bevægelse med be-
gyndelseshastighed nul)  

Næsten
“dagligsprogs”-
formulering

1d.
Hastigheds-tilvækst pr.
tidsenhed (pr. sekund) 
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Yderst til højre er anført en formulering (hastig-
hedstilvækst pr. tidsenhed, eller pr. sekund) som
kommer nærmest til en formulering i dagligsprog,
selv om den i sagens natur også er matematisk.
Det er dén kvantitative formulering der ligger
tættest på de fleste menneskers forståelse af begre-
bet acceleration: “Jeg accelererer når jeg bevæger
mig hurtigere og hurtigere”. I midten forskellige
matematiske formuleringer af hvad acceleration
betyder. Og til venstre de tilsvarende formulerin-
ger af generelle matematiske størrelser eller proce-
durer. Øverst står det mest almengyldige, nedad
beskriver formuleringerne stadig mere specielle si-
tuationer. 
Når de generelle matematiske udtryk er taget
med, selv om de ikke direkte kan siges at angive
acceleration, er det fordi de er med i det kom-
pleks af associationer som elever har i forbindelse
med begrebet, og fordi de forventes at kunne
trække på deres almene matematiske viden når de
analyserer fysiske situationer.

Vi må naturligvis ikke glemme at der også er an-
det der indgår i dette kompleks af associationer:
Forskellige formler hvori acceleration indgår, og
begreber som via disse formler er stærkt knyttet til
accelerationsbegrebet, f.eks. kraft og hastighed.
Det sidste giver ofte anledning til sammenblan-
dinger, så acceleration evt. “forveksles” med kraft
eller acceleration, dvs. begreberne bruges i flæng.

Elevernes dialog

Herunder følger nogle udsnit af elevernes dialog.
De har tegnet en graf af skibets hastighed som
funktion af tiden (fig.9-4) og skal nu finde vær-
dier for accelerationen for forskellige tidspunkter
(spørgsmål 3 i opgaven). Det burde være en sim-
pel matematisk procedure, men det volder dem
enorme vanskeligheder. Diskussionen varer ca. 15
minutter, og de ender alligevel med at gøre det
forkert. 
Lad os se på hvilke ideer eleverne prøver at
mobilisere for at finde acceleration i dette tilfælde.
De steder hvor eleverne korrekt formulerer hvad
de skal gøre er fremhævet med fed skrift.
Her begynder diskussionen om hvordan man fin-
der acceleration.

Figur 9-4.
Skibets hastighed som funktion af tiden

Signe: Nå. Skulle vi udregne accelerationen? Hvor-
dan er det nu man gør det? Altså, accelerationen,
den er nok 0 ved 0, ikke. 
Karsten: Fra graf: Vi skal bare aflæse nogle værdier
her. 
Signe: Accelerationen?  Karsten: Ja Signe: Er det
ikke lettere at beregne den ud fra tangenten..? (…) 
Karsten: Men vi har jo forskellige enheder på ak-
serne, så skal vi lige tænke os om, i hvert fald, bagef-
ter 
Cecilie: Vi skal bare lave en tangent. 

Gentagne gange i det følgende fremgår det at ele-
verne er enige om at accelerationen bør være nul
ved start. Altså siger Signe: hastighed nul med-
fører at accelerationen er nul.
K vil aflæse accelerationen på (t,v)-grafen, som
opgaveformuleringen også lægger op til. Altså 2f,
evt. 3f

Både Signe og Cecilie ved at de skal bruge
tangenterne for at finde accelerationen. Altså 2f,
evt. i kombination med 3m. I Signes bevidsthed
er ”beregne den ud fra tangenten” åbenbart ikke
det samme som “aflæse på graf”. Signe tænker
meget i “formler”.
De går gang med at beregne tangenthældninger.
Men Signe føler at der må være en anden og
bedre metode. Hun har fundet en formel i bogen
– én hvori stedet s indgår. Det kan være s=1/2at2. 
Signe: Hvorfor kan vi ikke bruge en formel? Hvad
Karsten? Hvorfor kan vi ikke bruge den der formel?



Karsten: Det kunne vi også... vi har... har du stedet?
(..) 
Karsten: Hvad? Signe: s, stedet ... nej, det Karsten:
Du har ikke stedet 
Signe: Det var jo problematisk 
Karsten: Det er derfor du skal aflæse den. Vi skal
bare finde hældningen på tangenten i det punkt.
Som vi ser i det videre forløb er Signe fokuseret
på at finde formler der kan bruges i opgaven. Vi
bemærker at Karstens indvending ikke er at form-
len ikke har relevans her (hvad den ikke har), men
at en af de indgående størrelser er ukendt!
Vi bemærker også at Karsten her giver en fuld-
stændig klar formulering af den korrekte defini-
tion af acceleration 2f.
Der følger nu en længere diskussion af hvorfor
deres grafer ikke ser helt ens ud (de har valgt for-
skellig længde for enhederne) og hvad det egentlig
betyder. Først da dette ”problem” er løst kan de
fortsætte:
Signe: Nå, skulle vi finde hældningen? 
(…) 
Signe: Hvordan finder man hældningen? 
Karsten: Så kan vi jo bare tage to punkter på ak-
serne og dividere med y, y2 - y1 divideret med
x2 - x1

Karsten vil (korrekt) aflæse værdier på akserne. At
finde hældningskoefficient, specielt tangenthæld-
ning er på mange måder en automatiseret proces,
lært i matematik (3m). Men problemerne i det
følgende viser hvor ufuldstændigt fysikkens begre-
ber (hastighed og acceleration) forbindes med det
matematiske begreb. Selv om man umiddelbart
kunne tro det, er formuleringen 3m (hældnings-
koefficient (y2-y1)/(x2-x1)) ikke automatisk for-
bundet med 3f (hældningskoefficient 
(v2-v1)/(t2-t1) eller ∆v/∆t).
Karsten: (...) vi skal udfylde rækken med værdier for
accelerationen a. Det skal vi gøre.  
(..) 
Karsten: Vi skulle bare dividere med tiden. De der
forskellige værdier.  
Rie: Ja, meter pr. sekund. 
Karsten: Vi skal bare dividere med tiden. 
Rie: Dividere med tiden? 
Karsten: Fordi vi har tiden, ikke .. 
Cecilie: Det er differentialkvotienten, er det ikke? 
Karsten: .. og vi har hastigheden. Så når vi divide-

rer hastigheden med tiden, så får vi acceleratio-
nen.
Cecilie: Men accelerationen... 
Rie: Så bliver det også nul.  
Cecilie: ..det er differentialkvotienten til .. 
Karsten: Jo, jo, det er rigtigt. Nul. Så dividerer vi
der.  
Rie: Så siger du 0,0 (..) 0,069. Det bliver 0,2. Det
er 0,345. 
Karsten: Så er det du skal dividere med 0,20. Skal
du ikke?.. Fordi, det er jo.. det er jo intervallet. 
Vi ser først på Karsten. Noget kunne tyde på at
han nu tænker på 4f, altså a = v/t, som jo ikke
kan anvendes i dette tilfælde hvor hastigheden
ikke er konstant. 
Han er ved at komme på vildspor – efter at han
tilsyneladende (men nok kun tilsyneladende) ind-
til nu hele tiden har haft den rigtige ide!
Karstens ”dividere hastigheden med tiden” lyder
forkert (a = v/t), men er det kun m.h.t. hastighe-
den. Som det følgende viser mener han åbenbart
tidsskridtet 0.20 s når han siger tiden, altså a =
v/∆t . 
Ser vi på Cecilie, har hun fat i den mest abstrakte
definition 1f (accelerationen er ”differentialkvo-
tienten af hastigheden som funktion af tiden”). Vi
husker at hun tidligere også ville se på tangenten,
så hun har de helt rigtige tanker. Men ingen hører
efter. Karsten og Rie udvikler deres (forkerte)
løsning uden at registrere hvad hun siger, selv da
hun gentager at accelerationen er en differential-
kvotient! At de andre ignorerer hende lader ikke
til at anfægte Cecilie synderligt. Hun er ”med” på
et niveau der tilsyneladende er tilfredsstillende for
hende.
Karsten og Rie ser det som en bekræftelse på
metoden at den fører til at a bliver nul ved start –
sådan som deres intuition fejlagtigt har sagt dem.
Herefter udregner de (med Cecilies villige med-
virken!) v/∆t for alle tallene hvor de burde have
udregnet ∆v/∆t. 
Hvad gik der galt? 
Alle havde korrekte ideer om acceleration som
tangenthældning/ differentialkvotient. Seks gange
har eleverne korrekt formuleret hvad acceleration
er og hvordan den skal findes i dette tilfælde. 
Men det forhindrer ikke Karsten i pludselig at
bide sig fast i at acceleration er hastighed divideret
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med tid, og han forbinder det ikke på korrekt
måde med ideen om hældning. De andre følger
ham tilsyneladende ureflekteret.

Formuleringerne kommer i denne rækkefølge:
brug grafen → beregn ud fra tangenten til grafen →
tegn tangent → finde hældningen for tangenten i det
givne punkt → brug formlen (y2-y1)/(x2-x1)

Indtil videre udmærket. Man skulle ikke tro de
kunne gøre det forkert nu. Men så kommer
dividere hastighed med tid → finde differentialkvo-
tient → dividere hastighed med tidsskridt!!

Hvordan kan dette være gået til? At der ikke blot
er tale om et “uheld”, en tanketorsk kombineret
med lidt uopmærksomhed, viser den videre ud-
vikling af dialogen. 
Men før vi ser på den, bemærker vi en afslørende
passage kort efter. Eleverne har beregnet alle vær-
dierne for accelerationen, men naturligvis på de-
res forkerte måde: a = v/∆t. Det indebærer at
skønt (t,v)-grafens hældning bliver mindre og
mindre for voksende t, bliver deres udregnede
værdier for accelerationen større og større. Det er
der ingen der har bemærket. Men nu bliver de
spurgt om hvorfor accelerationsværdierne i denne
situation (med modstand) afviger fra det man får
med en teori hvor der ikke regnes med modstand:

Karsten: Hvilke accelerationsværdier ville vi for-
vente at få ud fra teorien? (..) 
Signe: (...) Men da havde vi jo forventet at det var
0.35. Jamen det er jo bare et gennemsnit, ikke... el-
ler hvad. Nej, det kan det jo ikke være! Vi regnede
det ud til 0.35, ikke? 
Signe (og de andre) har allerede glemt hvordan de
fandt accelerationen når der ikke er modstand.
Rie: Jamen det er det jo også. 0,20 det er da også
0,35  
Nu sammenligner eleverne det tal for en konstant
acceleration de fik tidligere (spørgsmål 2) med
hældningen for (t,v)-grafen! De finder at det pas-
ser. I hvert fald i starten.
Signe: Så burde den stige 0.35 hele tiden... 
Cecilie: Det gør den da næsten også 
Signe: Ja, det er rigtigt nok, det gør den faktisk 
Cecilie: Den stiger 0.35  

Signe: Arh... 
Cecilie: Altså, 0,35... 
Signe: Ahr, det gør den ikke. Den bliver m .. den. I
starten stiger den med de 0.35. Men så bliver den
mindre og mindre, forskellen. 
Signe opdager at (t,v)-grafen ikke bliver ved med
at vokse lige så hurtigt som i starten 
Signe: Den bliver mindre og mindre, forskellen ...
Den bliver mindre og mindre. 
Rie: Den starter på de der 35 som vi havde forudset,
ikke. 
Signe: Ja men så bliver den ... 
Rie: Men den bliver bare mindre og mindre og min-
dre, det havde vi jo ikke ... 

Alle har nu indset at hældningen – og dermed
accelerationen – bliver mindre efterhånden. 
Eleverne ser fuldstændig korrekt på tilvæksten af
hastigheden på deres (t,v)-graf. De bliver i opga-
ven spurgt om afvigelsen af accelerationsværdi-
erne, og de identificerer helt korrekt den faldende
tilvækst med en aftagende acceleration. På intet
tidspunkt synes de at sammenligne deres bereg-
nede værdier med denne indsigt. 

Det kan måske undre at eleverne i denne fase i
den grad mangler overblik over deres data og det
problem de er ved at løse. Men det er nærliggende
at formode at de blot behøver at få deres opmærk-
somhed henledt på sammenhængen for at opdage
deres fejl. Så enkelt forholder det sig som tidligere
nævnt imidlertid næppe. Lad os se hvad der sker
senere i forløbet.

Acceleration som fysisk begreb

Meget senere (i det følgende dobbelttime-modul)
indhenter fejlen eleverne. De skal udregne mod-
standskraften Fmod. De opstiller formlen Fmod
= mg - (m+M)·a og indsætter de udregnede vær-
dier for a. Da a vokser, skifter fortegnet for Fmod
fra plus til minus. De kan ikke finde ud af hvad
der er galt og er lige ved at give op. KB bliver
nødt til at intervenere. Hun har ikke overværet
deres udregning af accelerationsværdierne, men
får alligevel en mistanke om at der kunne være
noget galt med accelerationsværdierne, og hun
beder dem fortælle hvordan de regnede dem ud. 



I det følgende ser vi hvordan eleverne bliver tvun-
get til at prøve at udvikle accelerationsbegrebet i
forbindelse med den foreliggende fysiske situation
med tilhørende data. Dialogen kan overraske i be-
tragtning af den viden om acceleration eleverne
tidligere har vist. Men det bliver tydeligt at deres
problem ikke blot er at anvende et i deres bevidst-
hed allerede eksisterende accelerationsbegreb,
men at de først skal udvikle (konstruere) accelera-
tionsbegrebet i denne (nye) sammenhæng. Da de
hele tiden bevæger sig mellem forskellige repræs-
entationer og samtidig tænker på ”virkeligheden”
(forsøgsopstillingen) har de langt større vanskelig-
heder end deres tidlige formuleringer lod ane.

KB: (...) Men hvordan... hvad ved I om jeres accele-
rationer? ... (...) hvordan regnede I dem ud?  
Karsten: Vi sagde... hvad sagde vi.. hvad er hastig-
heden divideret med tiden 
Signe: Med tidsskridtet 
KB: Hastigheden divideret med tiden? 
Karsten: Ja 
KB: Men prøv lige at give mig et eksempel. Nu siger
vi bare lige det der tal, ikke 
Karsten: Og så siger vi hastigheden divideret med ti-
den. 
Signe: Nej, nul komma, det var tidsskridtet, ikke.
Nul komma to, ikke. 
Karsten: 0,2 selvfølgelig 
KB: Ja, og I tog den hastighed der så står ... der, og
dividerede med tidsskridtet. OK. 
Karsten: Skal vi tage hastighedsskridtet? Hvis man
kan sige det. 

Her ser det ud til at Karsten får fat i det rigtige.
Han knytter an til de tidligere korrekte formule-
ringer. Men er han selv klar over det? Indser han
at “hastighedsskridt divideret med tidsskridt” er
det samme som (y2-y1)/(x2-x1), som han har
nævnt før? 

Cecilie: Hvad for noget? 
Karsten: Dernede... hastigheden ... 
Cecilie: Men den er jo ikke konstant, vel? 
Karsten: Nej men det er det jeg mener, ligesom vi
tager et tidsskridt... 
Cecilie: Jamen der er det jo det samme tidsskridt
hele tiden, og det er jo ikke den samme hastighed (..) 

Cecilie forstår ikke Karsten. Selv om det var
hende der tidligere talte om differentialkvotient.
Men det har hun glemt. Og hun forbinder ikke
“hastighedsskridt divideret med tidsskridt” med
differentialkvotient.
Vi ser tydeligt at selv om Cecilie “ved” at accelera-
tionen er differentialkvotienten, kan hun ikke
bringe det i anvendelse her.

Signe: Nej 
Cecilie: Så det kan man jo ikke 
Karsten: Nej. Jo, men altså... Nej, selvfølgelig er det
ikke det samme hastighedsskridt man.. 
Cecilie: Det er måske gennemsnittet? 
Karsten: Nej, nej, men altså, at du tager her fra og
dertil. Et hastighedsskridt, ligesom du tager tids-
skridt .. 
(..) 
Karsten: Det ved jeg ikke. Men jeg synes bare det ser
meget 
(..).  
Karsten er slet ikke sikker på hvad han lige har
sagt. Eleverne glider nu bort fra sagen, altså
spørgsmålet om accelerationen og hvorfor de ud-
regnede værdier er så mærkelige. Derfor er KB
nødt til at bringe dem tilbage på sporet.

KB: Men hvad er det egentlig accelerationen er?
Altså hvis man nu skal afgøre om man skal tage det
ene tal eller om man skal tage hastighedsskridt...? 
Rie: Det er hvor hurtigt bilen accelererer, f.eks. .. el-
ler (..) hurtigt sætter i gang, og så når den kommer
op i fart så vil den ..på et eller andet tidspunkt vil
den være konstant. Ikke. Altså den vil (..) stige, og så
vil den være konstant... 

Rie tænker ikke på at give en matematisk defini-
tion. Hun giver en kvalitativ sproglig forklaring
(1d), og beskriver accelerationen i dette specielle
tilfælde.

Hastighed og acceleration

En diskussion om hvordan skibet vil ende med at
bevæge sig begynder nu. Projektet med at regne
accelerationerne ud bliver dermed udskudt. Men
samtalen viser tydeligt at eleverne stadig arbejder
med at få hold på sammenhængen mellem hastig-
hedsgraf og acceleration:
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Rie: Ja, men så lad os bare sige at den sejler med ren
fart, så bliver den konstant. 
KB: Hvis den sejler med hvad...sagde du? 
Rie: Samme fart  
KB: Med samme fart. Hvad bliver så konstant?  
Rie: Accelerationen… Det gør den. Ja. Det gør
den…
… Så accelererer den jo ikke mere, jo. Fordi den er
nødt til at accelerere, når den får...Den kan ikke ac-
celerere uden den har fart, vel? Fordi, den kan ikke
bare accelerere af sig selv…
Den er nødt til at have et eller andet til at trække... 
Karsten: Hvis hastigheden ligger fast, ikke? ..Hvis
hastigheden er en ret linje, ikke.. 
Rie: Men det er den ikke... 
Karsten: Nej 
Signe: En ret linje, den er en konstant, den er en ret
.. linje..  
Karsten: Altså, hvis hastigheden den er (viser en
voksende ret linje i luften)
Signe: Ja  
Rie: En ret linje? 
Karsten: Så er accelerationen en vandret linje 

Rie er ved at få hold på sammenhængen mellem
hastighed og acceleration i tilfældet med konstant
acceleration. Men hun kæmper stadig med begre-
berne, kraftbegrebet spøger også i kulissen.
Karsten giver en korrekt formulering af sammen-
hængen i den grafiske repræsentation.

Signe: Konstant!  
(..) 
Signe: Men hastigheden er jo ikke... her .. (..) ha-
stigheden er ikke en konstant.. 
Rie: Nej. Den stiger som en ret linje, ikke. 
Signe: Så derfor vil accelerationen også stige. 
Rie: Nej, så burde den være en konstant 
Karsten: Er hastigheden en ret linje? 
Rie: Det ved jeg ikke... 
Karsten: Kan vi ikke prøve at sætte nogen punkter
ind? 
Rie: Det er den da, vi har jo lige siddet og tegnet
den ind! Det er den da...og så burde accelerationen
da også være konstant. Hvis vi differentierer den så
bliver den konstant. 

Karsten synes helt at have glemt at de har en (t,v)-
graf.
Nu er Rie nået frem til en korrekt formulering af
sammenhængen mellem graf -hældning (2f) og
differentialkvotient (1f) - i hvert fald for konstant
voksende hastighed.
Signe derimod blander stadig acceleration og
hastighed sammen.

Signe: Gør den det? 
Rie: Nej, den er ved at falde 
Karsten: Den er ikke en ret linje i hvert fald 
Cecilie: Den er ikke sådan helt.. 
Rie: (..) ved at falde ... den falder sådan her  
Signe: Jamen det er også...hastigheden den går op
mod at blive konstant, ikke 

Rie indser igen at der ikke er tale om konstant
voksende hastighed. Nu kunne det se ud som om
eleverne har genopdaget deres tidligere indsigt:
hastighedsgrafen er ikke en ret linje; hældningen,
og dermed accelerationen, er derfor faldende. 
Men de indser faktisk ikke at hastighedsgrafens
forløb betyder at accelerationen må være fal-
dende, og deres tal faktisk forkerte. Det ser vi af
at de nu vælger at overtale hinanden til at accele-
rationerne er regnet rigtigt ud!

Cecilie: Så dvs. accelerationen kan gå mod at blive
en konstant. 
Rie: Jamen så passer det da også. 
Signe: Nej, accelerationen går mod et eller andet 
Karsten (peger på graf ): Prøv at se her. Det er rigtig
nok hvad Cecilie siger. At den går sådan her. Og så
til sidst, så vil accelerationen (..) 
Rie: Hvis du tager et eller andet punkt der, så bliver
den ved med at gøre sådan her, ikke. 
Cecilie: Det kan du også se i tallene  
Karsten: Det går, altså ... tallene passer  
Signe: Det kan jeg godt se 
Karsten: Tallene passer, så jeg tror ikke det er der,
der er fejl 

Selv om eleverne synes at have en rimelig for-
ståelse af sammenhængen mellem hastighed og
acceleration i forbindelse med grafer, kan de alli-
gevel overbevise hinanden om at deres fejlagtige



tal for accelerationen (som vokser i stedet for at
falde!) er korrekte.

De har faktisk flere gange været i en kognitiv kon-
flikt i deres forsøg på at få hold på deres accele-
rationsbegreb. Men det er for hårdt at løse denne
konflikt ved at justere/præcisere accelerations-
begrebet, dvs. procedurerne for at beregne accele-
ration. I stedet vælger de at løse konflikten ved at
sige: der er ingen konflikt! Tallene passer. 
Noget kunne tyde på at der skal mere til end en
sådan kognitiv konflikt for at frembringe en be-
grebsændring eller -udvikling.
Hvis ikke der her er en lærer til at gribe ind, kom-
mer eleverne ingen vegne i deres udvikling af et
korrekt og brugbart accelerationsbegreb. 
KB prøver nu at fastholde konflikten som ele-
verne har nægtet at se i øjnene:

KB: I siger at I har taget den hastighed, den øjeblik-
kelige fart der, og divideret med tidsskridtet. Og I
mener at accelerationen, det er farten divideret med
tid .. tidsskridt? 
Karsten: Ja, altså, det siger den jo også, benævnelsen,
ikke. 
KB: Hvordan er det nu formlen ... 
Karsten: Hastigheden er meter pr. sekund.  
KB: Det siger ..ja, ja farten, ja, men accelera... ja,
der er ikke noget galt med dimensionerne. Men
hvorfor kom du til at tæ... Karsten, at tænke på det
med hastighedsskridt, så?  
Rie: Det er fordi der er det samme hastighedsskridt  
Karsten: Det er bare fordi det lød sådan lidt mere
naturligt. Hvis du tager et tidsskridt, så må du også
tage et hastighedsskridt (..) 

Karsten har glemt alt om “hastighedsskridtet”.
Der var åbenbart endnu ikke tale om en virkelig
indsigt. Snarere om en slags gæt eller et skridt på
vejen. KB må minde Karsten om hans ide.
Karsten har en fornemmelse, men er ikke rigtig
sikker.
KB prøver igen at få eleverne til at formulere en
definition af acceleration:

KB: Hvad er definitionen på acceleration? Har I
ikke en eller anden..? 
Rie: Jo, den er: acceleration lig different... næ (..)  

Cecilie: Hastigheden differentieret.  
KB: OK. Hvordan gør vi det?  
Rie: Du differentierer ...eller, finder et punkt og sæt-
ter en tangent (..) det punkt 

”Hastigheden differentieret”. Det har Cecilie sagt
mange gange før. Men som vi har set betyder det
ikke at hun kan bringe det i anvendelse på i den
givne situation

Rie har (fra matematikundervisningen) en viden
om sammenhængen mellem 1m og 2m.
Men Cecilie husker fra matematikundervisningen
at de næsten altid har en forskrift for funktionen
som de bruger når de finder differential-kvotient:
Cecilie: Nu har vi ikke funktionen, vel? 
Rie: Nej, vi har ikke funktionen, så det gør vi ikke  
KB: Nej. Hvad kan vi så gøre. Når man ikke har
funktionen...? 
Rie: Så kan man skrive funktionen.... Det ku’ vi
faktisk godt. Når vi har punkter, så ku man ... 

Rie, der lige har talt om tangenthældninger, bliver
også fanget ind af ideen om at bruge en forskrift.
Undertiden kan man jo finde en forskrift ud fra
nogle punkter på grafen... måske er det muligt
her? (Det er det naturligvis ikke).

Selv om eleverne i matematik har lært at finde
tangenthældninger til grafer ud fra en figur er det
tydeligvis ikke rutine. De er faktisk her, i fysikti-
men, ved at lære en matematisk teknik. Og det
sker samtidig med at de skal forstå nye fysiske be-
greber. Det er store krav – men måske den eneste
måde det kan læres på.

Karsten gør nu en (gen)opdagelse:
Karsten: Jeg har faktisk fundet noget.  
(..) Jo, her, fordi der står at hastigheden, ikke... Der
står bare, at hvis du skal finde hastigheden, ikke, så
skal du tage stedskridtet (..) divideret med tidsskrid-
tet, ikke. Så må det jo næsten også være sådan når
du skal finde accelerationen. Så må det da også være
hastighedsskridtet divideret med ..  

Karsten laver en analogi til hastighedsdefinitio-
nen. Det ser ud til han ved denne analogi pludse-
lig får mere mening i de ting han jo ved om acce-
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lerationen som differentialkvotient.
Karstens forslag tages ikke som anledning til at
beregne accelerationerne på ny, men til en diskus-
sion om hvorvidt accelerationen i starten nu også
bliver nul, sådan som eleverne er enige om at det
skal være, og til nogle fortsatte overvejelser over
hvad der kunne ændre fortegnet for modstands-
kraften. 
KB må minde eleverne om at det er selve bereg-
ningen af accelerationerne der skal arbejdes med.
Hun prøver at trække eleverne tilbage til opgaven
at finde hældningen for grafen: 

KB: I havde grafen. Hvordan gjorde man det der
differentiation hvis man bare havde grafen? Hvis
man nu ... 
Karsten: Læser hældningskoefficient  
KB: På? 
Karsten: Øh, hvad hedder sådan en..? 
KB: På sådan en der, ja. 
Karsten: Ja, hvad er det sådan en hedder? 
KB: Tangenten. 
Karsten: Tangenten, ja. 
KB: Har I den graf der?  
Rie: Min er ret flot. 
KB: Ja, godt, OK. Din er fin. Prøv at se den der
f.eks. nede i nul ... Hvad er hældningen.. 
Karsten: Nåh ja, for satan, den falder jo... Det er
rigtigt. Accelerationen...Hældningen falder, så må
accelerationen også falde!  

Først nu falder tiøren hos Karsten – og de andre
begynder også at forstå. De regner nu de rigtige
accelerationsværdier ud. 
Vi bemærker at eleverne gentagne gange har sagt:
1) a er hældningen på hastighedsgrafen (2f )
2) hældningen er lig (y2-y1)/(x2-x1) (3m)

Alligevel kunne de slet ikke finde ud af at udregne
accelerationen!

En vigtig pointe er at et begreb nok ikke ligger
fast én gang for alle. Det er en dynamisk størrelse.
Begrebet bliver til stadighed udbygget ved at få
tilført mening fra nye sammenhænge. Snarere end
at sige at det allerede eksisterende begreb bruges i
nye situationer, kan man måske sige at den nye si-
tuation udvider begrebet, tilføjer det nye facetter.

Dette gælder her ikke blot fysikkens accele-
rationsbegreb men også det generelle matematiske
begreb ”differentialkvotient”. Også for dette be-
greb er det måske mere rammende at sige at det
videreudvikles i arbejdet med den fysiske
problemstilling, snarere end at der sker en over-
førsel af en matematisk kompetence til fysiksitua-
tionen. Dette vil vi se på i næste afsnit.

OVERFØRSEL AF GENERELLE

PROCEDURER FRA ET OMRÅDE TIL

ET ANDET

Som vi har set i det foregående var det ikke mu-
ligt for eleverne at overføre deres formodede gene-
relle matematiske viden til et, matematisk set,
simpelt fysisk eksempel. 

Vi står her overfor et centralt problem i undervis-
ning i almindelighed, og måske i særlig grad i
fysikundervisningen. McKeachie (1987, i de
Corte 1993) har formuleret problemet således:

Der er trods alt mange forskere og uddannelsesfolk,
samt hærskarer af erhvervsfolk, embedsmænd og an-
dre der håber på at finde metoder til at formidle og
indlære generelle problemløsnings-færdigheder. Hvis
vi går ud fra at forudgående viden er nødvendig for
effektiv problemløsning på de fleste områder, så bli-
ver spørgsmålet hvorvidt problemløsnings-færdighe-
der udviklet på ét område kan formidles på måder
som gør det muligt at overføre færdighederne til an-
dre områder hvor individdet har en vis forudgående
viden.

Mange undersøgelser har lige som ovenstående
eksempel vist at overførsel af f.eks. generelle mate-
matiske færdigheder ofte ikke finder sted som for-
ventet. Spørgsmålet er om det er muligt at tilret-
telægge undervisningen på en sådan måde at det
sker. Noget af den kritik der har været fremført
mod forsøg på at undervise i generelle færdighe-
der har gået på at ved at lægge vægt på det gene-
relle, det kontekstuafhængige, fører man eleverne
ind i en abstrakt verden som er vanskelig at forstå.
Brown, Collins & Duigood (1989 i Adey 1997)
kritiserer tendensen til stadig mere abstraktion i
undervisningen og plæderer for at begreber og
metoder skal læres i en autentisk kontekst:



A common strategy in trying to overcome difficult
pedagogic problems is to make as much as possible
explicit ... Explication often lifts implicit ... constra-
ints out of the embedding world and tries to make
them explicit or conceptual. These now take a place
in our ontology and become something more to learn
rather than something useful in learning.

Der er sikkert noget om snakken, men problemet
med dette synspunkt er at komplicerede videns-
områder (som f.eks. fysik) er baseret på abstrakte
begreber, og hvis man ikke kan tilegne sig
sådanne begreber på en sådan måde at de står over
specifikke kontekster, ja så kan man slet ikke
trænge ordentligt ind i sådanne områder. At lære
fysik indebærer uundgåeligt at begreberne bliver
“explicit” eller “conceptual”. Som Philip Adey
(Adey 1997) siger

...the insistence on “authentic” experience implies a
denial of transfer possibilities on which the whole
educational enterprise is predicated.

Men hvordan muliggør man at abstrakt viden
tilegnes på en sådan måde så den kan overføres til
mange forskellige specifikke områder? I England
har man gennemført det såkaldte CASE projekt
(Cognitive Aceleration through Science Educa-
tion) (Aday & Shayer 1994), hvor elever i alderen
7,8 og 9 år modtog en undervisning hvor der blev

lagt særlig vægt på at udvikle generelle færdighe-
der og tænkemåder som forståelse af variabelkon-
trol, proportionalitet, korrelation og sandsynlig-
hed. De viste sig tre år senere at klare sig bedre
end andre elever, ikke bare i fysik og matematik,
men også i engelsk. Det springende punkt er her
at eleverne ikke blev undervist direkte i abstrakte
procedurer (Piaget’ske formelle skemaer), men at
de blev opmuntret til at se de generelle træk i de
tankemønstre de udviklede i forskellige sammen-
hænge. Forståelse af abstrakte eller almene begre-
ber og procedurer nås hverken ved alene at ar-
bejde med dem rent abstrakt eller ved kun at be-
væge sig indenfor bestemte konkrete kontekster. 

Vores eksempel viser at ikke bare simple mate-
matiske begreber som proportionalitet, men også
færdigheder inden for den højere matematik som
f.eks. differentiation må ses som generelle færdig-
heder der kun kan udvikles i et omfattende sam-
spil mellem arbejdet med mange forskellige kon-
krete situationer og en bevidstgørelse om disse
færdigheder som almene procedurer. 
The approach that now seems warranted calls for the
intimate intermingling of generality and context-spe-
cifity in instruction ... We forecast that wider-scale
efforts to join subject-matter instruction and the tea-
ching of thinking will be one of the exiting stories of
the next decade of research and educational innova-
tion. (Perkins & Saloman, 1989, i Adey, 1997)
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Figur 9-5. Den traditionelle opfattelse af forholdet mellem virkelighed og fysik.
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Traditionelt har man ofte set matematikkens rolle
i fysikken (og især matematikkens rolle i fysik-
undervisningen) som illustreret i fig. 9-5. Virke-
ligheden bliver beskrevet med fysiske teorier. For
at frembringe dem, og for siden at forstå dem, må
man anvende et værktøj: matematikken. Dette
værktøj stifter man bekendtskab med, og lærer at
benytte, i matematikundervisningen. I fysikun-
dervisningen kan man så drage nytte af at besidde
dette værktøj. 
Men det giver næppe mening at tale om at nogen
besidder eller mestrer et sådant matematisk værk-
tøj, uafhængigt af de sammenhænge hvori det

bruges. ”Værktøjet” eksisterer så at sige ikke uaf-
hængigt af dets brug, og at lære matematik drejer
sig til dels om at arbejde med de situationer
(f.eks. fysiske problemer) som behandles matema-
tisk. Man lærer altså i en fundamental forstand
matematik i fysiktimerne. Situationen er altså
snarere som illustreret i figur 9-6: Arbejdet med
matematisk naturbeskrivelse (fysik), som en gene-
ralisering af mange forskellige konkrete fæno-
mener i ”virkeligheden” fører til en bestemt kom-
petence og et abstrakt vidensfelt: matematikken
og matematisk kompetence.

Figur 9-6. Virkelighed og fysik



OPBYGNINGEN AF BEGREBS-

APPARATET

Vi vil gå videre med et andet aspekt af elevernes
mentale konstruktion af accelerationsbegrebet.
Lige som begrebet ikke er solidt og korrekt foran-
kret i relevante matematiske procedurer, viser det
sig at det heller ikke er ordentligt skilt ud fra an-
dre begreber som hastighed, kraft, energi, arbejde.
Det bliver i det følgende tydeligt at der ved ele-
vers mentale konstruktion af et begreb ikke er tale
om at de får sat navn på begreber de har i forve-
jen. Begrebets betydning udvikler sig langsomt i
en slags forhandling, centreret omkring diskussio-
nen af den stillede opgave.

Eleverne har et stykke tid kæmpet med spørgsmå-
let om hvad modstandskraften afhænger af. Det
er svært af mange grunde. For det første er det
uklart hvad der menes med at en størrelse “afhæn-
ger” af en anden (en mere detaljeret diskussion af
dette forhold kommer i afsnittet Sammenhæng og
afhængighed). Er det en matematisk afhængighed
(den ene størrelse ændrer sig hvis jeg ændrer den
anden), eller er det en kausal sammenhæng der
skal findes? “Afhænger af” er et fundamentalt be-
greb som læreren tager for givet at eleverne for-
står, men dets betydning har aldrig været diskute-
ret eksplicit. 

For det andet er elevernes stadigvæk mangelfulde
forståelse af accelerationsbegrebet (selv om de i
mellemtiden har regnet accelerationsværdierne
korrekt ud) ødelæggende for deres muligheder for
at gennemskue problemstillingen.

Karsten har længe hævdet at modstanden afhæn-
ger af accelerationen: jo større acceleration, desto
større modstand. For at slippe af sted med det må
han hævde at når skibet efter et stykke tid får
konstant hastighed har det alligevel en accelera-
tion. Samtidig ved han godt at konstant hastighed
betyder at accelerationen er nul. I det følgende
følger vi Karstens langvarige kamp, i dialog med
Rie, for at løse denne konflikt. I løbet af denne
proces videreudvikler han langsomt sit accelerati-
onsbegreb – og, uløseligt knyttet hertil, sit kraft-
begreb.

Det er vigtigt at holde sig for øje at Karsten jo
tidligere – med stort besvær! – har erhvervet en
tilsyneladende kompetent forståelse af accele-
rationsbegrebet. Men her skal begrebet bruges i
en anden sammenhæng end før.

Elevernes dialog

Den følgende dialog har sit udspring i en diskus-
sion om hvad modstandskraften på skibet afhæn-
ger af. Eleverne mener at den afhænger af accele-
rationen. For at bringe dem videre har KB spurgt
om der er nogen modstand på skibet hvis accele-
rationen er nul.

Karsten: Nej, (...) prøv nu at høre. Hvis der ikke er
nogen acceleration, ikke, så er hastigheden konstant,
ikke? Hvis der så er en modstand, så må hastigheden
jo falde, .. eller. Og det gør den jo ikke hvis den er
konstant. 
Det ser ud til at Karsten ikke kan skelne korrekt
mellem acceleration og kraft. Men hans problem
er mere omfattende: Det lyder som om han har
glemt trækkraften fra snoren. Men denne fremad-
rettede kraft viser sig at være uløseligt knyttet til
hans forestilling om acceleration

Rie: Nej. Dvs. (...) at hvis jeg cykler i en konstant
hastighed, så har jeg ingen modvind!? 
KB: Det er det han siger til dig. Tror du på det? 
Rie: Nej 
Karsten: Nej, det er ikke det jeg siger, fordi hvis du
cykler på vejen med en konstant hastighed, ikke... 
Rie: Ja, så har jeg da stadigvæk modvind. 
Karsten: Nej, for så er accelerationen jo ikke nul 

Her bliver det tydeligere at Karsten bruger begre-
bet acceleration forkert i denne sammenhæng.
Formentlig benægter Karsten ikke at der er mod-
vind. Men han hævder at accelerationen (som han
bruger ordet) ikke er nul selv om hastigheden er
konstant.
Rie: Jo, det er den. .. Nu har jeg ret, fordi at når jeg
cykler, ikke også, med en hastighed, så har jeg altid
mod … (...) ..vinden ..kører jo altid mod mig, også
selv om accelerationen er nul (...) 
(Tavshed) 
Rie (Triumferende): Ahaaa 
Karsten: Jeg forstår godt hvad du mener…  
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Rie: Jeg cykler rundt med konstant hastighed. 
Karsten: Jamen så bliver du ved med at putte energi
ind i. Altså hvis du … hvis du .. 

Rie har givet Karsten noget at tænke over. Men
Karsten opgiver ikke så let. For han har et stort
begrebsapparat som ikke bare sådan kan skiftes
ud. For at holde denne konstante hastighed
kræves der jo noget ... ja, det er det han har kaldt
“acceleration”, nu taler han om at putte “energi”
ind. Det er det samme han mener. En slags blan-
ding af kraft og arbejde (i den “autoriserede” ter-
minologi).

Rie: Jeg putter ikke energi ind i, når hastigheden er
konstant så cykler jeg ikke mere end jeg gør. Jeg cyk-
ler kun. 
Karsten: Jamen du bliver jo ved med at .. ja, ja men
så accelerere .. eller du .. 
Rie: Jeg accelerer ikke. Jeg cykler ikke hurtigere. 
Karsten: Jamen det er den .. fordi hvis… jamen,
prøv at høre, accelerationen er nul, ikke ... det er
den jo ikke. Når du cykler. Altså, sådan som du ser
på det selvfølgelig, men pga. modvind...eller pga.
vinden. 

Rie bruger ikke begrebet energi korrekt, men hun
har ret i hvad hun siger om acceleration,. Hun
ved hvad acceleration er: hastighedsforøgelse!
Men for Karsten er acceleration i den grad ladet
med forestillinger om kraft/arbejde at den ikke
kan være nul, når nu skibet bevæger sig fremad,
trods modstand. Karsten siger: Accelerationen er
nul “sådan som du ser på det”. Men reelt, så...
Der ligger noget bagved den jævne bevægelse som
Karsten føler stærkt – og som han insisterer på at
kalde acceleration – selv om han samtidig godt
kender og forstår definitionen på acceleration.
Det virker som om Karsten ser den konstante ha-
stighed som et slags bedrag. Vi har en tilsyne-
ladende ubesværet og “ubremset” jævn bevægelse.
Men kun tilsyneladende: I virkeligheden er der en
stor modstand der skal overvindes, og for at det
kan ske må skibets bevægelse have en egenskab
som, hvis der ikke var nogen modstand, ville få
hastigheden til at vokse jævnt (accelerere). Den
egenskab kalder han acceleration. Han kan ikke
skelne mellem skibets faktiske bevægelse og den

bevægelse det ville have uden modstand. Eller ret-
tere: han skelner ikke korrekt.
Karsten: Ja, ja, OK, jeg forstår godt hvad du mener.
Når du kører med en konstant hastighed så er accele-
rationen nul, ikke. Men du kører jo, altså du bliver
jo ved med at accelerere, men modvinden får dig
bare til at du ikke accelererer sådan fysisk. 

Karsten bekræfter at han godt forstår hvad accele-
ration betyder. Hvad skal han så gøre? Han split-
ter begrebet op i to: “acceleration som du ser det”
eller “acceleration fysisk” (det ”rigtige”), og “acce-
leration” slet og ret – hans eget begreb, som han
nægter at skille sig af med. Men det vil Rie over-
hovedet ikke være med til
Rie: Nej Nej.! 
Karsten: Jo 
Rie: Nej. Nej, fordi at modstanden den sætter jo ..
den .. den er der bare 

Cecilie, som stort set ikke deltager i denne diskus-
sion, bliver utålmodig og forslår som svar på
spørgsmålet om modstandskraftens afhængighed:
accelerationen, med hastigheden i parentes.
Karsten og Rie bliver hurtigt enige om at svaret er
accelerationen, men problemet med acceleration
eller ej for cyklen i modvind engagerer dem, så de
fortsætter.

Karsten: Jo, fordi, må jeg lige prøve igen? 
Rie: Ja 
Karsten: .. at forklare. OK, du cykler, ikke. Lad mig
lige tegne det. OK her kommer Rie cyklende, ikke?  
(...) Her kommer Rie cyklende. Det der, det er kæden
.. og en cykelhjelm.  
Rie: OK sådan så, hvis jeg væltede.. 
Karsten: Så kommer du cyklende. Og der er en
modvind. Eller der er ikke modv… Men der er i
hvert fald modstand, ikke. Prøv at se. Og du kører
med konstant hastighed. Hvis accelerationen er nul,
ikke. Men hvis du nu holder op med at cykle, så
stopper du, fordi der er modstand. …  
Rie: Jeg kan godt se det. 
Karsten: Fordi, for at holde dig i konstant hastig-
hed, der bliver du nødt til at accelerere. 
Rie: Nej. For at kunne køre med konstant hastighed
skal jeg bare blive ved med at træde rundt. Så accele-
rerer jeg ikke. 



Karsten: Jo, det gør du jo… Det gør du, men mod-
standen får det bare til at .. sådan at du … 

“At cykle”, altså at trampe i pedalerne, er at “acce-
lerere”, i Karstens terminologi. Rie kan ikke finde
ud af at Karsten bruger “accelerere” forkert. Hun
gentager bare sin korrekte formulering. Det for-
står Karsten sådan set godt, men han er slet ikke
indstillet på at ændre sin tankegang. Hans projekt
er at forklare Rie hvordan han ser det, selv om
han egentlig burde kunne se at det er lidt håbløst.
Man kan næsten ikke lade være med at få den
tanke at hvis han diskuterede med en lærer med
autoritet, så ville hans sind måske være mere
åbent for at justere hans egne begreber og ideer.

Rie: Nej, fordi .. jeg kan ikke accelerere når jeg bli-
ver ved med at cykle, og jeg bliver ved med at holde
den samme hastighed. Så accelerer jeg ikke. 
Cecilie: Jo,du skal accelerere for at… 
Rie: Nej, jeg er nødt til at holde den samme hastig-
hed .. for ikke at falde baglæns. 
Karsten: Nej, fordi.. Nej men du accelererer faktisk,
men modstanden får det til at ligne at du ikke acce-
lererer sådan...(..) Jamen sådan vil jeg da tro det.
Fordi. Selvfølgelig, du accelererer ikke sådan fysisk.
Hvis du forstår. Altså, du kan ikke sådan …brrrm ..
men du kører 

Her ser vi tydeligt Karstens skelnen mellem den
tilsyneladende acceleration (“acceleration rent fy-
sisk”) og det han opfatter som den virkelige, bag-
vedliggende acceleration. Men Rie siger: Der er
kun ét accelerationsbegreb:

Rie: Nej, så accelerer jeg heller ikke. 
Karsten: Jo 
Rie: Nej, man skal accelerere fysisk! 
Karsten: Men du bliver i hvert fald nødt til at putte
kraft ind i, og det er det jeg mener med acceleration. 

Nu får Karsten endelig formuleret at han mener
noget særligt når han siger “acceleration”. Han si-
ger ikke (og mener næppe heller) at det er forkert.
Men KB’s autoritet har tvunget ham til at accep-
tere Ries sprogbrug som korrekt i en eller anden
forstand.

Diskussion.  Kraft  og acceleration

Hvad er det vi observerer under Karstens kamp
med begreberne? Lad os se på hvilke forestillinger
(mentale modeller) Karsten synes at have i forve-
jen. Han har åbenbart nogle forestillinger om
“fremdrift” (udtrykkes ved “jeg accelererer” eller
“jeg træder i pedalerne”). Desuden en fornem-
melse af at der findes modstand mod denne
“fremdrift”. Når disse to “kræfter” er “i ligevægt”
bevæger vi os med konstant hastighed. Modstan-
den forudsætter fremdrift. Hvis jeg ikke tramper i
pedalerne (ikke “accelererer”) er der naturligvis
heller ingen modstand. Modstanden er tydeligvis
en slags reaktion på denne fremdrift eller “accele-
ration”. Denne måde at tænke på skulle kunne
være fuldt tilstrækkelig til at håndtere de allerfle-
ste dagligdags situationer. Sprogbrugen vil næppe
heller volde større problemer.

Hvad er det så for begrebskonstruktioner Karsten
skal foretage i fysik? Det ville være nærliggende at
sige at det bare drejer sig om at fortælle ham at
det han kalder acceleration i fysik hedder kraft.
Og at ordet acceleration er reserveret som beteg-
nelse for det han kalder acceleration som du ser det
eller acceleration rent fysisk. Men så enkelt er det
næppe. 

For det første: Selve denne skelnen mellem accele-
ration rent fysisk og “acceleration”(en slags kraft)
blev først foretaget i denne time. Før den var de
næppe adskilt hos ham.

For det andet: De tidligere dele af dialogen viste
at Karsten (ligesom også de andre i gruppen) har
et meget svagt udviklet accelerationsbegreb. Han
kender nok begrebet og kan i simple tilfælde
bruge det nogenlunde korrekt. Men han begår fejl
i denne lidt mere komplekse situation, både i for-
bindelse med grafiske repræsentationer af be-
vægelsen (v,t)-graf, og i forbindelse med bereg-
ning ud fra tabel over tid og hastighed (symbolsk
repræsentation, dv/dt) Og der er store vanskelig-
heder med at forbinde disse repræsentationer/ for-
ståelser med hinanden. Accelerationsbegrebet skal
først viderekonstrueres, og det er det han er i færd
med at gøre. 
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For det tredje: I Karstens begrebsverden er det
som i fysikken betegnes acceleration og kraft
uhjælpeligt flettet sammen. Der er god grund til
at tro at med det grundlag Karsten har kan han
ikke konstruere de to begreber hver for sig.

Karstens forforståelse kan altså ikke ignoreres når
der skal tilrettelægges måder hvorpå han kan kon-
struere de fysiske begreber. Det er den platform
på grundlag af hvilken han opbygger sine nye be-
greber. I denne videosekvens ser vi f.eks. hvordan
hele hans mentale arbejde er koncentreret om at
give mening til de begreber/mentale modeller han
har i forvejen. Det er derfor Karsten viser den
uhørte stædighed når han fastholder sine forestil-
linger, selv om de viser sig så utilstrækkelige. 
Vi kan derfor ikke bede ham om at glemme eller
“aflære” sin forforståelse.

Vi kan heller ikke blot sætte nye definitioner på
hans forhåndsbegreber, for de svarer ikke til de fy-
siske begreber, selv om de er forbundet med dem
og bruges i de samme situationer. 

Vi må snarere sige de ord og begreber han bruger
i sine forestillinger om bevægelse skal danne gro-
bund for skabelsen af de konventionelle fysikbe-
greber. Karstens “Fremdrift/acceleration”-begreb
skal i en vis forstand uddifferentieres så begreberne
kraft og acceleration kommer til at stå distinkt, og
samtidig skal det beriges med det kinematiske
accelerationsbegreb. Vi ser igen hvordan begrebet
er dynamisk, og udvides i takt med at det kon-
fronteres med nye situationer.

Det vi har set her kan være en lille del af en sådan
mulig konstruktion, hvor Karsten i samtalen bli-
ver tvunget til selv at uddifferentiere sit “accelera-

tion”-begreb i acceleration og acceleration fysisk,
som illustreret i figur 9-7.

Men måske er forholdet endnu mere kompliceret.
Det kunne se ud til at accelerationsbegrebet i
både Karstens og de andres bevidsthed også er
flettet sammen med hastighedsbegrebet og først
på rette måde skal “uddifferentieres” herfra. En
fortløbende begrebsudvikling skal måske snarere
ses som en stadig ommøblering og redefinition af
elevens begreber. Altså snarere noget i retning af
figur 9-8.

En måske rammende beskrivelse af hvad der her
foregår finder vi hos Duit, “Mental Modelling”.
Ved conceptual models forstår Duit den ”officielle”
fysik:

Learning very often is conceptualized as conceptual
change. As there is some debate on what “change” in
conceptual change may mean we want to point out
that in our view change does not mean total extinc-
tion of the already existing conceptions but that
learning is a process of adaptive development that
includes facets of change of existing conceptions, en-
largement of them, and also change of situations and
contexts in which the old and the new conceptions
may be fruitful. (... ) In our view the conceptual
change perspective highlights that learning is a com-
plex process of adaptation that leads from students
conceptions (or in the terminology of modelling:
from students’ mental models) towards conceptual
models.” (Duit 1995)

Måske er der i virkeligheden tale om en proces
der aldrig bliver færdig, men udvikler sig efter-
hånden som man konfronteres med stadig nye si-
tuationer hvor begreberne tages i anvendelse.

Figur 9-7.Uddiferentiering af et begreb



Slutpunktet: en tilstand hvor der er overensstem-
melse mellem en persons private begrebsforståelse
og den ”officielle” fysik kan næppe fastlægges ab-
solut, nås måske aldrig. Vi stræber blot efter at til-
pasningen af begreberne til nye problemer og til
andres sprogbrug sker stadig mere ”automatisk”
og umærkeligt.

Den klassiske undersøgelse (Green m.fl., 1985, se
f.eks. de Corte 1993 eller Roth, 1995) hvor stu-
derende ikke kan kan placere kræfter korrekt på
en kastet genstand, kan måske også forstås på en
anden måde end den traditionelle: at de stude-
rende ikke korrekt kan forbinde det konceptuelle
niveau med fænomenniveauet. I stedet kunne
man sige at de i deres hidtidige forestillinger om
dette fænomen ikke har haft brug for at udskille
den rene bevægelse (“hastighed”, “acceleration”)
fra de kræfter der forårsager den. De har m.a.o.
ikke gennemgået den abstraktionsproces der be-
står i at adskille kinematikken fra dynamikken.
De har altså endnu ikke udviklet deres begrebs-
univers, deres “mental models” i forhold til den
situation der bliver spurgt om. Men når en sådan
udvikling har fundet sted, og deres forståelse er
blevet til det Duit kalder “conceptual models”
(dvs. den accepterede fysiske beskrivelse), kan
man stadig forestille sig andre situationer hvor der
ikke er overensstemmelse mellem deres mental
models og de relevante conceptual models.

SAMMENHÆNG OG AFHÆNGIGHED

I fysikundervisningen indgår en lang række ab-
strakte fysikbegreber som eleverne skal lære at for-
stå og beherske, og som lærere er bevidste om at

de skal bibringe eleverne. Der er imidlertid også
begreber som ikke ikke direkte indgår i fysikkens
teorier, men som er lige så fremmede for eleverne,
og hvis brug og betydning lærere ofte ikke er be-
vidste om at der direkte skal undervises i. Hertil
hører begreberne sammenhæng og afhængighed.
Vi vil i det følgende se på nogle af de betydninger
disse ofte implicit forudsatte begreber kan have.

Symmetriske sammenhænge

I matematikundervisningen er eleverne vant til at
møde sammenhænge mellem variable hvor disse
indgår på fuldstændig lige fod, f.eks. x og y i lig-
ningen for en cirkel: x2 + y2 = r2 . I andre tilfælde
skelnes der mellem ”afhængige” og ”uafhængige”
variable, f.eks. i y = f(x). Men denne skelnen
fremstår ikke som særlig fundamental. Man kan
definere den omvendte funktion f -1 og dermed
bytte om på den afhængige og den uafhængige va-
riabel uden at den matematiske relation har ænd-
ret sig. 

Sådanne sammenhænge forekommer også i fysik-
ken, men ofte ligger der i sammenhængene betyd-
ninger som ikke fremgår direkte af de matemati-
ske ligninger, og det kan frembyde betydelige van-
skeligheder for eleverne.

Kontrollerede og ikke kontrollerede

variable

Distinktionen mellem variable som vi i en be-
stemt situation har kontrol over og variable vi
ikke kontrollerer, er vigtig. 
Sammenhængen mellem tryk og temperatur for
en indespærret idealgas er en simpel proportiona-
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litet. Men vi kan vælge mellem at kontrollere
trykket eller temperaturen. Dermed får vi to for-
skellige ”kontrolkæder”:

Tryk Temperatur  

Temperatur Tryk

For mange elever er f.eks. Ohms lov en relation
der indeholder tre ligeværdige størrelser: spænd-
ing, strøm og resistans. Men for at forstå hvad
Ohms lov betyder, må de gøre sig klart at hvis
man f.eks. regulerer spændingsforskellen, ændrer
strømstyrken sig på en bestemt måde. Og resi-
stansen er en konstant der er med til at karakteri-
sere denne sammenhæng.

Vi har følgende ”kontrolkæde”:

Spænding Strømstyrke 
1/R (= 1/R · U )

En helt anden situation har vi hvis man skal
undersøge hvordan polspændingen for et batteri
afhænger af strømstyrken. Her vil vi normalt re-
gulere en resistans for at ændre strømstyrken hvil-
ket resulterer i en ny polspænding. ”Kontrolkæ-
den” bliver

Resistans    → Strømstyrke    → Polspænding

En forståelse af de forskellige variables indbyrdes
status vil i reglen være nødvendig for at eleverne
forstår hvad det egentlig er de undersøger, og
hvad resultatet betyder.

Tiden som særl ig variabel

Tiden spiller en særlig rolle blandt variable. Hvor
tiden optræder som varabel har vi aldrig kontrol
over den. Men den afhænger heller ikke af andre
variable. Tiden går bare! En lang række fysiske va-
riable er desuden defineret ved hjælp af tiden:
strømstyrke, hastighed, acceleration, osv. De er
defineret som differentialkvotienter af variable der
er angivet som funktioner af tiden, og er dermed
selv funktioner af tiden og får kun mening ved at
tiden optræder som implicit variabel.

Med tiden som underliggende, ukontrolleret
variabel har vi mange situationer hvor vi skal un-
dersøge sammenhænge mellem variable uden at
kunne kontrollere en eneste af dem, f.eks. sted og
hastighed i et frit fald, eller strømstyrke og
spændingsfald for modstanden i en elektrisk
svingningskreds.

Ofte skal vi studere sådanne dynamiske forløb der
er bestemt af visse faste parametre (f.eks. resistan-
sen eller kapacitansen i den elektriske svingnings-
kreds). Opgaven kan så være at gentage forløbet
mange gange med ændrede værdier af en af disse
parametre og studere hvordan forløbet afhænger
af disse ændringer. 

Men mange fysiske situationer er lidt mere kom-
plicerede, og det kræver betydeligt overblik og
fysikerfaring at forstå betydningen og arten af de
forskellige sammenhænge. F.eks. afsættes der
energi i en modstand, hvori der løber strøm, så
den vil blive varmet op. Man kan undersøge sam-
menhængen mellem resistansen og den afsatte
energi ved at foretage gentagne forsøg med for-
skellige modstande. Men man kan også tænke sig
at resistansen afhænger af temperaturen, så resi-
stansen ændres løbende under et enkelt forsøg.
Hvor svært det kan være i en sådan situation at
forstå de forskellige betydninger af begrebet ”sam-
menhæng” bliver tydeligt i elevdialogen der følger
efter det næste afsnit, hvor eleverne diskuterer
problemet med vandmodstanden på skibet, og
hvad denne kan afhænge af. 

Kausalitet

Spørgsmålet om hvilke variable der skal betragtes
som årsag, og hvilke der repræsenterer en virk-
ning, er beslægtet med spørgsmålet om kontrol,
men det er ikke altid det samme. Selv om fysiske
sammenhænge i reglen udtrykkes ved ligninger
hvor de indgående variable fremstår sideordnet,
tænker vi ofte på dem som udtryk for en kausal
sammenhæng. I Newtons anden lov vil det f.eks.
være hensigtsmæssigt altid at opfatte kraften som
årsag til impulsændringer (og dermed hastighed-
sændringer), uanset om vi kan kontrollere den el-
ler ej. Dette forhold sløres let af at loven ofte for-
muleres



F = m·a

selv om man ellers i matematikken er vant til at
den afhængige variable står alene på venstre side.
Formuleringen

a = 1/m · F

afspejler bedre den ofte implicitte kausalitet,
illustreret ved nedenstående ”kausalitetskæde”:

Kraften på en genstand forårsager altså via en
hastighedsændring en ændring af genstandens po-
sition.

Fornemmelsen af de kausale sammenhænge i dette
eksempel gøres heller ikke lettere af at en del
lærere fremstiller Newtons anden lov som en defi-
nition (hvad man sådan set med god ret kan gøre),
mens det er de forskellige kraftlove, gravitationslo-
ven osv., der betragtes som de virkelige fysiske
love. Uanset hvilke filosofiske argumenter man
kan fremføre for et sådant synspunkt, vil det for-
mentlig vanskeliggøre elevernes forståelse for hvor-
dan de forskellige fysiske størrelser er forbundne.

Skibsmodelopgaven

Lad os se på hvilket lys de ovenstående overvejel-
ser kaster på den problemstilling den observerede
elevgruppe skulle arbejde med (et modelskib
trækkes gennem vand af en snor med et lod for
enden) og på de vanskeligheder og nødvendige
læreproceser de stod overfor. I problemet fore-
kommer der flere typer af sammenhæng, og det er
ikke let for eleverne at gennemskue arten og rele-
vansen af de forskellige indbyrdes afhængigheder
af de indgående variable.

De bliver bedt om at forklare hvilke størrelser
modstandskraften kan tænkes at afhænge af. Den
fysiske situation er imidlertid beskrevet på en
sådan måde at der ikke er nogen variabel der ser
ud til at kunne kontrolleres. Hele eksperimentet
forløber af sig selv, lige som et frit fald. De for-
skellige variable er bundet til hinanden, men kan
let opfattes som stående på lige fod. 

Som det vil fremgå af den nedenstående elevdia-
log viser selve spørgsmålet ”hvad kan modstands-
kraften Fmod afhænge af” sig at forudsætte en
række implicitte regler for sprogbrug og en under-
forstået fysikforståelse som eleverne slet ikke be-
hersker. 
En måde at anskue sammenhængene i den fysiske
situation er illustreret i figur 9-9. Kræfterne styrer
hastigheden, idet de giver anledning til en hastig-
hedsændring (acceleration). Hastigheden styrer
stedet, idet den repræsenterer en stedændring.
Men hastigheden virker også tilbage på modstan-
skraften. Det er denne sidste sammenhæng ele-
verne forventes at komme frem til.

Figur 9-9 

Eleverne skal altså forestille sig en kausalitetskæde
af typen

?     → F      → a      → v      → s

og derefter spørge sig selv om kraften (evt. via
nogle af de andre dynamiske variable) varierer,
dvs. afhænger af tiden. Og her skal de så tænke på
hastigheden:

F          a          v          s

Men eleverne er i opgaven fra begyndelsen blevet
præsenteret for hele problemstillingen på en gan-
ske anden måde: Målinger af den varierende ha-
stighed i løbet af skibets bevægelse giver oplysning
om en sammenhæng mellem tid og hastighed (af-
bildet i graf ). Denne giver igen mulighed for at
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finde en sammenhæng mellem tid og accelera-
tion, og heraf fås endelig en sammenhæng mellem
tid og kraft. Disse sammenhænge er ikke kausale,
men angiver blot en funktionssammenhæng i ma-
tematisk forstand: Til et bestemt tidspunkt svarer
der en bestemt hastighedsværdi. Hvis vi skriver
v(t) for at markere en sådan sammenhæng, er ele-
verne blevet ført gennem følgende kæde af sam-
menhænge (bemærk at retningen er den modsatte
af den ovenfor tegnede kausalkæde):

v(t) a(t) Fres(t)    Fmod(t)

hvor Fres står for den resulterende kraft, altså sum-
men af trækkraft og modstandskraft. Vi ser at
Fmod (i dette specielle bevægelsesforløb for skibet)
afhænger af accelerationen, som igen afhænger af
hastigheden. Disse sammenhænge i denne kon-
krete situation følger af helt generelle fysiske lov-
mæssigheder og definitioner (Newtons 2. lov, ac-
celerationen er differentialkvotienten af hastighe-
den). Vi bemærker også at den formel for Fmod

som de på denne måde kommer frem til ikke in-
deholder hastigheden.

Men hvad er det eleverne bliver bedt om? På den
ene side skal de i opgavens sidste spørgsmål
(spm.9) bruge præcis den sammenhæng mellem
værdierne for Fmod og hastigheden v, som de har
fundet på den ovenfor beskrevne måde, til at
finde frem til en simpel matematisk funktion der
beskriver denne sammenhæng (Fmod = k2· v). På
den anden side skal de i spm.8 argumentere for at
Fmod netop afhænger af hastigheden i en mere
”fysisk” (kausal) forstand end den nævnte rent
”matematiske”. Et sådant argument skal jo be-
grunde undersøgelsen af den matematiske sam-
menhæng mellem netop de to størrelser. 

Sagen vanskeliggøres af at den ønskede sammen-
hæng er skjult i en bevægelse hvor ingen parame-
tre kan styres udefra. For at forstå hvad der menes
med spørgsmålet ”hvad kan modstandskraften
Fmod afhænge af” og hvad svaret ” Fmod afhæn-
ger af skibets hastighed” betyder, må eleverne
kunne abstrahere fra den givne bevægelse og
tænke sig til situationer hvor hastigheden kan sty-
res (dvs. varieres) uafhængigt af andre parametre.

De skal altså f.eks. i tankerne kunne oversætte si-
tuationen til en lang række forsøg, hvor man i
hvert forsøg har konstant hastighed. Dvs. at de, i
stedet for at se på indbyrdes afhængige parametre
for et enkelt dynamisk forløb (skibets bevægelse
som beskrevet i opgaven), ser på en fast parameter
(hastigheden) der er med til at definere et bestemt
forsøg og gentager forsøget med varierende vær-
dier for denne parameter.

Elevernes dialog

Første gang eleverne diskuterer modstandskraften
og hvad den kan afhænge af, er ret tidligt i for-
løbet. De skal forklare hvorfor hastigheden ikke
vokser lineært med tiden. 
De opdager at (t,v)-grafen ikke bliver ved med at
vokse lige så hurtigt som i starten. De indser at
hældningen – og dermed accelerationen – bliver
mindre efterhånden. Men hvorfor gør den det?

Karsten: Altså herovre, da vi regnede den ud, ikke,
da så vi jo bort fra gnidningsmodstanden, ikke. Her-
ovre der står bare at det er lavet med forsøgsopstillin-
gen, og der er jo vand.  
Signe: I starten er den vel det samme, ikke ... Altså,
jo mere fart sådan et skib har på, jo mere bliver
modstanden vel også. Gør den ikke? Eller er det bare
mig ... 
Karsten er inde på gnidningsmodstanden fra van-
det som årsag til den aftagende acceleration, og
Signe formulerer helt korrekt en sammenhæng
mellem hastighed og gnidningsmodstand. 
Signe er meget usikker på dette. Som vi skal se i
det følgende, har Signe svært ved at finde tilbage
til denne tankegang. Det er nok en vigtig pointe
at hvis en sådan indsigt ikke opmuntres (af en
lærer eller af kammeraterne) forsvinder den igen! 

Der går nu meget lang tid med de beregninger og
overvejelser der fører frem til en formel for mod-
standskraften. Endelig (i næste dobbelttime)
kommer de frem til spm.8: Hvad afhænger Fmod

af? Eleverne er med det samme klar over at de for-
ventes at pege på en af de variable de har brugt til
at beskrive bevægelsen, og ikke f.eks. skibets form.
To størrelser diskuteres: hastigheden og accelerati-
onen.



Rie: Ja, (modstanden afhænger) af accelerationen og
accelerationen afhænger af hastigheden… 
Karsten: ..Vi siger bare: Af accelerationen? 
Rie: Og accelerationen…  
Cecilie: Som afhænger af… 
Karsten: Nej, det kan vi ikke. 
Rie: Så kan man skrive i parentes ikke, altså a af-
hænger… 
Karsten: Nej, nej for det er jo ikke det (..) 
Rie: Accelerationen! 

Eleverne hælder mest til at Fmod afhænger af
accelerationen. Men da hastighed og acceleration
i dette forsøg er forbundne på en ganske bestemt
måde (”afhænger af hinanden”) må Fmod jo også
afhænge af hastigheden.

Rie og Signe er indstillet på at svare at Fmod af-
hænger af både acc. og hastighed (skrive det ene
og det andet i parentes). Karsten derimod synes at
protestere mod at opstille en sådan “kæde af af-
hængigheder”. Ingen af dem er i stand til at gen-
nemskue de forskellige sammenhænges forskellige
status.
De er lige ved at beslutte sig for at svare ”accelera-
tionen”. Diskussionen synes at være afsluttet , og
for at opmuntre til videre drøftelse af spørgsmålet
griber observatøren ind.

KB: Har I nogen argumenter for at modstanden af-
hænger af accelerationen? 
Signe: Ja, det kan vi jo se, at vi har problemer med
(retningerne), ikke..  
Cecilie: På grund af accelerationen 
Signe: Ja 

Det Signe og Cecilie siger er: Værdierne for acce-
lerationen havde stor betydning for udregningen
af Fmod. Eleverne har brugt accelerationsværdi-
erne, fundet ud fra hastighedsgrafen, til at ud-
regne værdierne for Fmod v.hj.a. Newtons 2.lov.
Den formel for Fmod som de er kommet frem til
indeholder altså accelerationen – en kendsgerning
der er placeret centralt i deres bevidsthed fordi
netop en fejl i beregningen af accelerationsværdi-
erne gav dem uforståelige resultater for Fmod. Så
selvfølgelig afhænger Fmod af accelerationen. 

Skal eleverne komme videre her må de gå videre
og prøve at opnå en forståelse af de sammen-
hænge de rent faktisk ser i deres tal, og måske fo-
retage nogle tankeeksperimenter som beskrevet
tidligere. Sådanne overvejelser går de ikke ind i
uden opfordring.

KB: Hvordan, altså har I indtryk af at modstanden
vokser eller falder? 
Rie: Modstanden? 
Karsten: Modstanden falder med… eller vokser
med… 
Rie: ..jo hurtigere det går 
Karsten: ..med jo langsommere acceleration 

Her ser vi en forskel mellem Ries og Karstens for-
mulering. Rie formulerer sig om hastigheden i
dagligsprog (”jo hurtigere det går”), hvilket kunne
tyde på at hun en fornemmelse for sammenhæn-
gen mellem modstand hastighed der ikke bare er
rent “matematisk”. Karsten derimod konstaterer
nok simpelt hen en korrelation mellem de givne
data (faldende acceleration, voksende modstand). 

Signe: Det er jo klart, fordi accelerationen, den går
jo den modsatte vej, ikke? Så hvis den er hur... hvis
accelerationen er hurtigere eller hvad man kan sige
... større end modstanden, så vil den skubbe mod-
standen... Så er det jo klart når modstanden eller
når accelerationen ... de må følge hinanden, ikke.
Når accelerationen bliver mindre så kan modstan-
den komme længere frem, eller hvad man skal sige...
Han i følge min tankegang? 
Karsten (Ler): Men tak fordi du prøvede.. (Almin-
delig latter)
Signe: Men kan I ikke se det...  

Kammeraterne forstår ikke Signe. Det er også
svært at se hvad hun mener, men der synes at
være en antydning af den opfattelse af acceleratio-
nen som en kraft som vi senere i forløbet ser
Karsten udfolde (se afsnittet Opbygningen af be-
grebsapparetet), og som hun også selv tidligere
har været inde på. Signes tidligere indsigt i sam-
menhængen mellem hastighed og modstandskraft
kommer hun slet ikke i tanker om – med mindre
hun mener hastighed når hun siger acceleration.
Måske siger Signe følgende: ”Acceleration” er no-
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get der kan ”overskygge” den bagudrettede mod-
stand. Kun når ”accelerationen” er meget lille
kommer modstanden til sin ret, bliver ”synlig”.
Der er unægtelig temmelig langt fra en fornuftig
fornemmelse, inspireret af almindelig erfaring,
som den kommer til udtryk i Signes tidligere ud-
sagn: ”jo mere fart sådan et skib har på, jo mere
bliver modstanden vel også”, og så ovenstående
mislykkede forsøg på en forklaring med (misfor-
ståede) fysikbegreber. Signe synes slet ikke at for-
binde dem. Forstår hun overhovedet at der er tale
om det samme problem? 

Den vellykkede integration af elevens forforståelse
i den abstrakte (og mere almene) fysiske begrebs-
forståelse er formentlig et af de afgørende elemen-
ter i fysikkompetencen.

Karsten: Jeg ville bare tro, jo større accelerationen
var, jo større modstand 
Cecilie: Jeg vil tro at der er mindre modstand 
Rie: Ja det ville jeg faktisk også tro, fordi hvis det er,
altså....  
Signe: Nej, de skubber jo mod hinanden, fordi, nej,
fordi modstanden den går den vej , accelerationen
går jo den vej (peger med hænderne i hver sin ret-
ning). 
KB: Du skifter over til hastighed 
Signe: De går jo mod hinanden: Modstanden går
ind mod skibet, accelerationen går med skibet jo,
ikke. 
Karsten: Det.. hastigheden. 
Rie: Men hastigheden den afhænger jo også af accele-
rationen. 

Det kan være at Karsten her forveksler accelera-
tion og hastighed. Den øvrige dialog viser imid-
lertid at han blander kraft og acceleration sam-
men, og hans udsagn giver mening hvis han op-
fatter accelerationen som en kraft – og modstan-
den som en slags reaktion eller måske inerti.

Også Signe ser åbenbart stadig på acceleration og
modstand som to konkurrerende ting (kræfter?)
Rie tænker: Selv om man påstod at modstanden
afhænger af hastigheden, så er det jo stadig sandt
at den afhænger af acceleration fordi hastighed og
acceleration. afhænger af hinanden. 

Rie: Den afhænger egentlig også af hastigheden! 
Signe: Jamen det er jo klart, fordi accelerationen af-
hænger af hastigheden, ikke. 
Rie: Jamen så skal vi også skrive hastigheden, og
ikke bare kun accelerationen. 
Karsten: Jamen jeg er også... fordi jo større hastighe-
den er, ikke, jo større er accelerationen. Jeg tror ikke..
eller jo større modstand er der.  

Signe ser en kæde af sammenhænge. Derfor kan
hun slet ikke forstå diskussionen om hvorvidt
modstanden nu afhænger af hastigheden eller af
accelerationen. Det accepterer Rie, og hun mener
derfor at de skal skrive begge (hastighed og accele-
ration).

Eleverne mener at der måske nok kan siges at
være en afhængighed af hastigheden, men at den
går gennem accelerationen, idet der er en indbyr-
des afhængighed af acceleration og hastighed. De
har slet ikke gjort sig klart hvad årsagen til denne
afhængighed kan være, og de forstår ikke at ”af-
hængighed” og ”sammenhæng” har forskellige be-
tydninger. Det ville også være meget forlangt! Det
går næppe på noget tidspunkt op for eleverne at
deres forestilling om “afhængighed” er mangel-
fuld.
KB prøver nu at få eleverne til at indse at der kan
være modstand når accelerationen er nul, således
at der ikke kan være den sammenhæng mellem
modstandskraft og acceleration som foresvæver
eleverne:

KB: Kan I forestille jer en situation, hvor accelerati-
onen var nul? 
Rie: Så er hastigheden også nul 
Signe: Nej, det behøves den ikke at være. Så er den
lige, så er den konstant, ikke. Hvis der ikke er nogen
acceleration, så er det fordi hastigheden er konstant.
Rie: Nå, sagde du ikke modstanden? 
KB: Nej, jeg spurgte om du kunne forestille dig en si-
tuation hvor accelerationen var nul. 
Rie: Nå, nå det er... meget let.. 
KB: Og hvad er det så.. altså en situation hvor acce-
lerationen er nul? 
Rie: Så er hastigheden konstant. 
KB: Er der så nogen modstand? 
Rie: Ja Karsten: Næ 



Cecilie: Det må der jo være, altså hvis den sejler
med samme hastighed, så må der da også .. 
Karsten: Nej, for hvis der så ... nej, men prøv nu at
høre. Hvis der ikke er nogen acceleration, ikke, så er
hastigheden konstant, ikke? Hvis der så er en mod-
stand, så må hastigheden jo falde, .. eller. Og det gør
den jo ikke hvis den er konstant. 

Signe viser igen at hun behersker sammenhæn-
gene mellem acc.- og hastighedsgrafer – når hun
ikke skal bruge det til noget kompliceret. Rie gen-
tager i første omgang den tidligere misforståelse at
acceleration = 0 medfører hastighed = 0, men vi-
ser så at også hun kender den rette sammenhæng.
Hun ved også, ligesom Cecilie, at der må være
modstand ved konstant hastighed. 
Karsten mener derimod ikke at der er her vil være
nogen modstand. Det skyldes formentlig at han
ikke kan skelne korrekt mellem acceleration og
kraft (se afsnittet Opbygningen af begrebsappara-
tet). Derfor: hvis der ingen acceleration (“fremad-
rettet kraft”) er, så vil en modstandskraft få hastig-
heden til at falde. Og heraf følger at modstands-
kraften må være nul. 
Der følger nu en diskussion, hovedsageligt mel-
lem Karsten og Rie, om hvad ”acceleration”
egentlig vil sige når man cykler med vindmod-
stand. Karsten siger at man i en eller anden for-
stand ”accelererer” hvis en vindmodstand skal
overvindes, også selv om hastigheden er konstant.
Rie fastholder at konstant hastighed altid betyder
at accelerationen er nul. Diskussionen bringer
dem ikke nærmere svaret på spørgsmålet om hvad
Fmod afhænger af, selv om Karsten må indse at
han har problemer med sit accelerationsbegreb. 
Cecilie forsøger sig med et kompromis (tidligere
forslået af Rie):

Cecilie (opgivende):Skal vi sige at vi skriver accele-
rationen og så hastighed i parentes. 
Karsten: Det er accelerationen, det kan vi jo også se
af formlen, der spiller hastigheden så ikke ind. 
Rie: Nej, det ved jeg godt. Det forstår jeg godt. Men
det der med den cykel, det fatter jeg ikke. 

Den foregående diskussion har ikke rykket Kar-
sten. Faktisk ser han næppe overhovedet relevan-
sen af denne diskussion for spørgsmålet. Og hvor-

dan kan modstanden afhænge af hastigheden når
denne ikke engang indgår i formlen for den?

Det er Rie sådan set enig i. Hun ser måske heller
ikke relevansen af deres diskussion i forhold til
spørgsmålet om hvad modstanden afhænger af.
Men Ks insisteren i denne diskussion plager
hende. At hun tidligere har påstået at modstan-
den afhænger af hastigheden har hun enten
glemt, eller det er ikke det der optager hende lige
nu.

De to tager endnu en holmgang om accelerations-
begrebet, hvor Rie viser at hun, i modsætning til
Karsten, er i stand til korrekt at skille de kinema-
tiske og de dynamiske aspekter i beskrivelsen ad.
Eleverne når aldrig til en korrekt afklaring af
spørgsmålet.

LÆRERENS ROLLE

I de viste eksempler på elevers arbejde med at til-
egne sig fysikkens begrebsverden er det igen og
igen blevet tydeligt at indgriben fra en kompetent
person (typisk en lærer) er af afgørende betydning
for at elevernes mentale konstruktionsproces skal
skride frem i en frugtbar retning. 
Betydningen af elevers selvstændige aktivitet og af
at de i betydelig grad selv styrer problemløsnings-
processen når de skal udvikle en meningsfuld og
brugbar forståelse af abstrakte begreber, er der
betydelig pædagogisk enighed om. Det er en ind-
sigt vi bl.a. skylder Piagets ideer om selvregulering
som grundlag for opbygningen af begrebsappara-
tet. Hvor der hersker knap så stor enighed er i
spørgsmålet om lærerens rolle. Hvor intensivt skal
han/hun deltage i elevernes begrebskonstruktion?
I det følgende skal vi se at der er gode argumenter
for at læreren skal være endog særdeles opmærk-
som og aktiv. 
Det betyder ikke at læreren blot skal ”forklare”
begrebet og dets betydning og anvendelse. Kon-
struktivismen har uden tvivl ret i at lægge af-
gørende vægt på elevens egen aktive rolle i
begrebsdannelsen. Men i og med at abstrakte be-
greber er kulturelle frembringelser, bliver sam-
spillet med læreren afgørende når det drejer sig
om at tilegne sig abstrakt symbolsk viden og
kompetencer.
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David Wood der indgående har diskuteret lære-
rens rolle i matematikundervisning (Wood, 1994)
udtrykker det således:

The activities of the child as she learns, solves pro-
blems and attempts to understand and master the
demands of schooling are often enveloped within the
constructive, interpretative and facilitative activities
of the more mature and knowledgeable. Knowledge
and expertise ... are often a product of shared con-
structions by teachers and children. (Wood 1994)

Når Piagetsk selvregulering ofte ikke rigtig synes
at fungere, har det mange årsager. De ”kognitive
konflikter” som skulle give anledning til revurde-
ring af begrebernes betydning og til ny begrebs-
forståelse, kan håndteres på mange andre måder.
En let udvej er simpelt hen at fornægte konflik-
ten. Her kræves der ofte en lærer der kan fast-
holde konflikten og sørge for at den bliver frugt-
bar.

Et andet problem er at mange forskellige meka-
nismer er på spil når et begrebs mening søges fast-
lagt. Det er ikke blot begrebets funktion i samta-
len og i forhold til det problem der diskuteres
som har betydning, diskussionspartnernes indbyr-
des relationer og ”status” er ofte endnu vigtigere.
Som vi skal se kan en dominerende elev let få den
afgørende indflydelse, selv om denne elev ikke har
ret. Med andre ord er spørgsmålet – og dette er et
fundamentalt problem for den konstruktivistiske
forståelse af læring – hvordan man forhindrer at
eleverne konstruerer noget forkert. Det er klart at
læreren her har en afgørende rolle at spille.

Endelig forudsætter begrebsudvikling i forbin-
delse med problemløsning at eleverne er indstillet
på at afprøve forskellige muligheder for løsninger
og begrebsanvendelse, at de kan se og diskutere
problemet fra forskellige vinkler, at de diskuterer
konsekvenser af deres ideer, osv. Men dette falder
ikke ret mange elever let eller naturligt, og en op-
læring i en sådan tilgang kan nok bedst ske i sam-
tale med en lærer. 

I det følgende vil vi gennemgå nogle eksempler til
illustration af disse pointer. 

Lærer forhindrer at  elever væ lger

den nemme udvej:  at  f lygte fra

deres kognitive konflikter.  

Vi ser først på situationen hvor eleverne har brugt
en forkert metode til at regne accelerationerne ud
(hastigheden divideret med tidsskridtet i stedet for
hastighedstilvæksten divideret med tidsskridtet).
KB optræder her som lærer. Hun har ikke over-
været den forkerte udregning og ved derfor ikke
hvorfor elevernes resultater for modstandskraften
på skibet skifter fortegn, og dermed er åbenlyst
fejlagtige. En meget realistisk situation, læreren
kan ikke være til stede hele tiden. Eleverne kan
godt se at resultaterne ikke kan passe. Men de ved
ikke hvad de skal stille op med problemet. De har
hverken den fornødne stædighed eller tilstrække-
ligt fagligt overblik til at 

1. indse at de forkerte tal vil ødelægge de føl-
gende beregninger

2. bide sig fast i problemet til det er løst

Der skal en lærer til at hjælpe dem med at bide sig
fast. Eleverne selv vælger den udvej at gå videre
trods de forkerte tal, men som vi ser i følgende
uddrag holder KB fast, opdager fejlen og udfor-
drer eleverne til at gå tilbage og genoverveje deres
beregninger:

Rie: Så regner vi den ud, og så venter vi på en for-
klaring. 
Karsten: Ja, så må T (den rigtige lærer) give en for-
klaring... 
KB: Jamen, (..) det vil han få svært ved, altså. Men
hvordan.. . hvad ved I om jeres accelerationer? ...
Hvordan kan det være at der er sådan nogle spring i
accelerationerne. Altså, hvad står dér? (…) Nåh, er
det sådan. .. Ja, ja, men altså, så kan du godt forstå
at jeg syntes det gik lidt op og ned, ikke? Men, hvor-
dan regnede I dem ud?  
Karsten: Vi sagde... hvad sagde vi .. (…) hastighe-
den divideret med tiden Signe: Med tidsskridtet 
KB: Hastigheden divideret med tiden? 
Karsten: Ja 
KB: Men prøv lige at give mig et eksempel. Nu siger
vi bare lige det der tal, ikke… 
Karsten: Og så siger vi hastigheden divideret med ti-
den. 



Signe: Nej, nul komma, det var tidsskridtet, ikke.
Nul komma to, ikke. Karsten: 0,2 selvfølgelig (…)
Skal vi tage hastighedsskridtet? Hvis man kan sige
det. 

Det er tilsyneladende lykkedes KB, ved at deltage
aktivt i dialogen, at få Karsten til indse hvor fejlen
lå. Men det viser sig lidt senere at hverken
Karsten eller de andre virkelig har forstået proble-
mets årsag. De kan godt se at tallene fører til uri-
melige resultater, de kan endda se at der er direkte
modstrid mellem deres tal for accelerationen og
hastighedsgrafen! Alligevel vælger de at overbevise
hinanden om at deres tal er i orden. Konflikten
føles ikke tilstrækkeligt akut for dem til at den
kan blive en frugtbar udfordring for dem. I hvert
fald skal der en ydre påvirkning til (her KB) for at
fastholde konflikten og gøre den frugtbar: 

Karsten: Det går, altså ... tallene passer  
Signe: Det kan jeg godt se 
Karsten: Tallene passer, så jeg tror ikke det er der,
der er fejl 
Signe: Nej (..) 
KB: I siger at I har taget den hastighed, den øjeblik-
kelige fart der, og divideret med tidsskridtet. Og I
mener at accelerationen, det er farten divideret med
tid .. tidsskridt? (..) 
KB: Hvordan er det nu formlen ...? 
Karsten: Hastigheden er meter pr. sekund.  
KB: (..) ja, der er ikke noget galt med dimensio-
nerne. Men hvorfor kom du til (..) K, at tænke på
det med hastighedsskridt, så?  
Rie: Det er fordi der er det samme hastighedsskridt  
Karsten: Det er bare fordi det lød sådan lidt mere
naturligt. Hvis du tager et tidsskridt, så må du også
tage et hastighedsskridt (..) 

Her ser vi hvordan den fortsatte dialog har afslø-
ret at Karstens korrekte formulering af bereg-
ningsmetoden for accelerationen faktisk dækkede
over en meget mangelfuld indsigt. Den mulighed
for at knytte an til matematisk viden der her viste
sig, blev ikke udnyttet. Læreren må aktivt holde
eleverne fast og hjælpe dem til at mobilisere deres
viden om de kinematiske begreber og den dermed
forbundne matematik:

KB: Hvad er definitionen på acceleration? Har I
ikke en eller anden..? 
Rie: Jo, den er: acceleration lig different... næ (..) 
Cecilie: Hastigheden differentieret.  
KB: OK. Hvordan gør vi det?  
Rie: Du differentierer ...eller, finder et punkt og sæt-
ter en tangent (i) det punkt 
Cecilie: Nu har vi ikke funktionen, vel? 
Rie: Nej, vi har ikke funktionen, så det gør vi ikke
… Og det har vi ikke her. Så vi må vel opgive... 
KB: Nej. Hvad kan vi så gøre. Når man ikke har
funktionen...? 

Vi kan se at Rie er på rette spor, men hun har
brug for en kompetent samtalepartner som op-
muntring for at hun ikke skal opgive.

Læreren opmuntrer t i l

tankeeksperiment og mobilisering

af sund fornuft

Vi så i afsnit 5 hvordan eleverne kæmper med
spørgsmålet om hvad modstanden på skibet af-
hænger af. De kan godt forbinde begrebet ”mod-
stand” med deres forestilling om skibet i vandet.
Men de kinematiske begreber (især ”acceleration”)
er vanskelige at knytte til deres forestillingsbille-
der om den fysiske situation. Dette hænger for-
mentlig også sammen med at eleverne, som vi har
set i de foregående afsnit, dårligt nok har et kraft-
begreb. Det gør det meget svært at forstå og di-
skutere ”modstand” som en veldefineret kvantita-
tiv størrelse, en kraft. 

Eleverne hælder til det synspunkt at modstanden
på en eller anden måde følger accelerationen,
uden at de er i stand til at forestille sig en årsags-
sammenhæng. Her er der behov for at gennem-
løbe nogle tankeeksperimenter: I tankerne at vari-
ere nogle af de indgående variable og gøre sig fo-
restillinger om hvilken indflydelse det har på de
andre variable og på den konkrete situation (ski-
bet) eleverne har for deres indre blik. Men til-
skyndelsen til at foretage sådanne tankeeksperi-
menter kommer ikke nødvendigvis fra eleverne
selv. Især ikke når det som her er meget svært at se
hvilke tænkte situationer det kan være frugtbart at
overveje.
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KB prøver derfor at få eleverne til at forestille sig
det ekstreme tilfælde hvor accelerationen er nul,
og tænke over hvad de så kan sige om modstan-
den. Derved knyttes der an til den diskussion der
blev refereret i afsnit 4 med Ries forståelse af at en
cyklist der cykler med konstant hastighed (accele-
ration nul) mærker en vindmodstand. Vi gentager
lige en bid af dialogen fra afsnit 5 for at se hvor-
dan både Rie og Cecilie på denne måde bringes til
at indse at når skibet sejler med konstant hastig-
hed må der være modstand. Deres tro på at mod-
standen afhænger af accelerationen vakler.

KB: Kan I forestille jer en situation, hvor accelerati-
onen var nul? (…)
Rie: Så er hastigheden konstant. 
KB: Er der så nogen modstand? 
Rie: Ja 
Karsten: Næ 
Cecilie: Det må der jo være, altså hvis den sejler
med samme hastighed, så må der da også .. 

Lærer stø t ter  elev der har ret ,  men

som er ved at  blive tromlet ned,  og

afværger at  grove fejl  lever videre

Selv om Rie har sagt at hun mener at modstanden
afhænger af hastigheden og ikke af accelerationen,
har gruppen ikke forstået det, og de diskuterer
spørgsmålet et stykke tid uden at komme nogen
vegne. Til sidst skærer Karsten igennem. Nu skal
de videre til sidste spørgsmål (spm.9, hvor det in-
direkte røbes at modstanden afhænger af hastig-
heden, idet eleverne bliver bedt om at afgøre om
den er proportional med hastigheden eller med
hastighedens kvadrat).: 

Signe: Skal vi ikke gå videre. 
Karsten: Den afhænger af accelerationen! 
Signe: Ja, som afhænger … 
Karsten: Slut. (vi går til spørgsmål) 9 (…) 

Trods den lange diskussion, og trods de grund-
læggende uenigheder er de ved at vedtage det
samme forkerte svar som de lagde ud med. De
andre siger ikke noget, heller ikke Rie der har
hævdet at modstanden afhænger af hastigheden.
Har hun resigneret? Har hun glemt hvad hun
sagde tidligere? I hvert fald ville spørgsmålet for

eleverne være afgjort nu hvis ikke en autoritet gik
ind og støttede Ries synspunkt:
KB: Er du, Rie, er du enig i at den afhænger af acce-
lerationen, den modstand der? Er du .. har Karsten
bestemt det? 
Der skal en opfordring til fra autoriteten KB for
at få Rie til at gentage sit synspunkt på hvad
modstanden afhænger af:

Rie: Jeg har sagt, at det .. jeg holder på min hastig-
hed, fordi at .. 
KB: OK 
Cecilie: Det er fordi at K, han kan godt til tider
være sådan ret bestemmende. (Latter) 
Karsten: Jeg har lige fået støtte af jer. 

Karsten har ret: Der var ingen protester. Eleverne
er udsat for en lang række påvirkninger når de
skal bestemme hvad de vil sige eller mene, og de-
res egen viden og tænkning er kun én af dem.
Mindst lige så vigtigt er det hvem der har styrke
og autoritet til at sætte sit mening igennem. Når
der ikke er en lærer til stede kan det let blive en
elev med et fejlagtigt synspunkt. 

Lærer udfordrer elever t i l  at

klargøre deres synspunkter,  

så  de bedre forstår  dem

Vi har set hvordan elever kan være fristet til at
vige uden om og ligefrem ignorere problemer og
selvmodsigelser i deres tænkning hvis de ikke lige
kan få øje på en løsning. Men omvendt kan de
også ofte formulere den rigtige løsning uden at de
helt har forstået hvorfor svaret er rigtigt. Tanke-
gangen kan være helt i orden, f.eks. er der tale om
en formel der er brugt korrekt, men der mangler
måske det bredere perspektiv der muliggør at den
samme tankegang kan bruges frugtbart i andre
lignende sammenhænge. Et sådant perspektiv skal
der ofte en lærer til at bringe frem. 

Et eksempel på hvordan der kan være behov for at
en lærer borer videre, selv om eleverne er kommet
frem til et rigtigt svar, har vi i den situation hvor
de finder ud af hvor stor modstanden på skibet
må være når hastigheden er konstant. De er kom-
met frem til ligningen mg - Fmod = (M+m) · a,
hvor m er loddets masse og M skibets masse.



Signe formulerer nu helt korrekt at når hastighe-
den er konstant er modstanden m·g. Det ser hun
ved hjælp af ligningen: 

Signe: Altså vi har nede i “skibsmodel + lod”, der
får vi at vide at massen gange g minus Fmod, det er
lig med M+m gange med accelerationen, ikke? Men
vi fandt lige ud af at hvis en hastighed var konstant,
så ville accelerationen være lig nul. Og så ville mod-
standen ud fra den formel, den ville blive masse
gange g. 
KB: Lyder det rimeligt? 
Signe + Rie: Ja 
KB: Hvad er m gange g, hvad er det? 
Signe: Det er massen..  
Karsten: ...gange tyngdeaccelerationen 
KB: Ja, og hvad er det... har det noget med kræfter
at gøre, på det her system? 

KB stikker til dem. For har de nu virkelig forstået
det? Er det ikke bare en gold formel?

Karsten: Det er .. det er Newton 
KB: Ja, det er enheden. Men kan det passe? Jeg me-
ner, ligesom vi snakkede om før, cyklen, ikke, altså
hvad ... hvis vi ser på skibsmodellen ... bare for at
forstå det rigtigt; mg det var, var det lille m eller
store M gange g? Signe: Lille m. 
KB: Ja 
Signe: Det er loddet, ikke? 
KB: Det dér er loddet, ja, og... 
Signe: Og så gange med den tyngdeacceleration der
er. 
Rie: Ja det er rigtigt nok. 
Signe: Så det passer meget godt 
KB: Hvad er det så? Nu har jeg ikke set... nu har jeg
ikke set sådan pilene så tydeligt..  
Rie: Ja det er rigtig nok .. massen ... og så gange
tyngdeaccelerationen, det må jo give dens, øh, det er
modstanden, ikke?... Ja, det må jo være rigtig nok. 
KB: m gange g, det er... så peger I nedad ... 
Karsten: Ja. 
KB: Det er rigtigt. Og ... ja, hvad er det, siger du,
Rikke? 
Karsten: Tyngde ... 
Rie: Tyngde ... 
KB: Tyngdekraften. Tyngdekraften trækker nedad...  
Rie: Og massen trækker også nedad. 

…“massen trækker også nedad”... hvis Rie ikke
her tænker på tyngdekraften, hvad mener hun så?

Hvor eleverne i starten formulerede sig meget
overbevisende kan man nu godt være i tvivl om
de nu har ordentligt fat i de kræfter, eller om for-
ståelsen alligevel ikke stadig er tåget. Det er ofte
kun en intensiv samtale mellem lærer og elever
der kan bringe svagheder i elevernes forståelse for
en dag – for læreren og for dem selv.

KONKLUSION

Det centrale spørgsmål bliver dette: Hvordan skal
læreren egentlig gribe ind. Som vi så i dialogen
virkede Karsten ikke særlig indstillet på at lade sig
belære. Og hvis man overhovedet skal komme i et
frugtbart samspil med ham er det vigtigt at finde
ud af hvordan det egentlig er han tænker. Den
iver hvormed han forsvarer sit syn på tingene viser
hvor stærkt hans forhåndstænkemåde står i hans
bevidsthed – hvis man ignorerer eller misforstår
den, kan man næppe nå ham. Men som vi også
har set, er hans tankegang mildest talt ikke let at
gennemskue.

Mange undersøgelser har vist (og vi har også set
det demonstreret i de dialogen her) at kun forkla-
ringer der rammer eleven der hvor han/hun befin-
der sig i sin egen mentale proces bliver brugt kon-
struktivt af eleven (se f.eks. Welzel et al., 1999)

En vigtig opgave for en lærer bliver derfor at
prøve at finde ud af hvad eleverne tænker. Ikke
bare fastslå deres “misconceptions” eller “precon-
ceptions” en gang for alle, men løbende forsøge at
følge elevernes tænkning. Hvis man ikke forstår
hvad eleven tænker er det usandsynligt at man
stiller de rigtige spørgsmål. Men hvordan skal en
lærer kunne få en sådan indsigt i de enkelte ele-
vers tænkning? 

Der er mange elever i en klasse, og et nøje kend-
skab til alle elevers tænkning i de forskellige faser
af undervisningen er det selvfølgelig helt umuligt
at opnå. Alligevel kan det være nyttigt at holde sig
et sådant ideal for øje. 

Når eleverne arbejder i grupper, hvad enten det er
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i laboratoriet eller som i det her beskrevne forløb
ved opgaveløsning, må den bedste fremgangs-
måde være at læreren ved hvert besøg hos en
gruppe begynder med passivt at overvære grup-
pens arbejde i nogle minutter. Først derefter kan
hun på frugtbar måde gå ind i dialogen og hjælpe
eleverne på vej. Alt for ofte farer læreren fra
gruppe til gruppe, rydder forhindringer af vejen
for eleverne, og går videre uden at se hvilken ef-
fekt hendes indgriben får. At gribe ind på en god
måde er en kunst læreren er nødt til at lære. Da-
vid Wood skriver

Perhaps we would do well to regard expertise in in-
terview techniques as an essential aspect of teaching.
(Wood, 1994)

Tilsvarende kan man når der samles op i klassen
bruge tid på at lade eleverne formulere deres tan-
ker, for så at gå ind i en seriøs diskussion af disse
tanker med henblik på at nå frem til en korrekt
forståelse. Altså ikke blot fiske efter det rigtige
svar, indtil enten en elev leverer noget acceptabelt,
eller læreren føler sig nødsaget til at give svaret.
Endelig kan en måde at følge noget af elevernes
tænkning på være at lære dem at føre dagbøger
over deres arbejde og tanker. Hvis de bliver op-
draget til efter hver time at skrive kort om hvad
de har forstået, og især hvad de ikke har forstået,
har de selv et middel til at blive mere bevidste om
deres læreproces, og læreren har en mulighed for
at for indsigt i elevernes forståelse – og misfor-
ståelser. 

Den afgørende pointe i dette afsnit, og i virkelig-
heden for hele kapitlet, er at begrebskonstruktion
inden for et så abstrakt område som fysik på gym-
nasieniveau må finde sted i et meget tæt samspil
mellem elever og en lærer der i en vis forstand in-
karnerer det komplicerede kulturprodukt som fy-
sikken er. Dette er noget af kernen i Vygotskys
pædagogiske indsigt (en diskussion af Vygotskys
ideer findes bl.a. i kap. 10 i denne rapport). Da-
vid Wood skriver:

What Vygotsky has offered to us is a historical and
cultural sense of the nature and origins of mental
processes. The procedures, practices and concepts that

we attempt to inculcate in children, and these in-
clude expertise en certain ways of thinking and
learning, are not simply natural products of the
mind or the sole creations of children. Rather they
are cultural inventions that have to be learned and
perfected in interaction with those who already posses
and practise them. (Wood, 1994)
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3) Tegn en (t,v)-graf for bevægelsen og udfyld rækken med værdier for accelerationen a i skemaet.

4) Hvilke accelerationsværdier ville vi forvente at få ud fra teorien i punkt 1 og 2?
Er afvigelsen tilfældig eller systematisk?
Hvad kan være grunden til afvigelsen?

5) Vi antager nu at der er en modstandskraft fra vandet på skibsmodellen, Fmod .
Efter et stykke tid får skibet en konstant hastighed på 0,30 m/s. Hvor stor er da modstandskraften
på skibet?
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Bilag:  Skibsmodelopgave Figuren viser en opstilling hvor en skibsmodel
trækkes gennem vand ved hjælp af en snor der
over en trisse er forbundet med et lille lod. Mas-
sen af skibsmodellen kaldes M, massen af det lille
lod m.
Vi antager først at modstandskraften fra vandet
på skibet er 0 N og at der ikke i øvrigt er mod-
stand eller gnidning andre steder i systemet (f.eks.
i trissen). Vi antager også at snoren er uelastisk.

1) Udfyld skemaet nedenfor med bogstavudtryk (snorekraften kaldes Fsnor )

System Resulterende kraft Fres Masse Acceleration Newtons 2. lov 
= sum af kræfter 

Skibsmodel   
Lod   
Skibsmodel + lod   

2) Opstil ud fra skemaet et udtryk for skibsmodellens acceleration.
Skibsmodellens masse er 54 g og loddets masse er 2 g. Beregn skibsmodellens acceleration.

Der udføres nu et eksperiment med den viste forsøgsopstilling. Tabellen nedenfor viser skibsmodellens
fart v som funktion af tiden t efter starten. (De øvrige rækker i tabellen forklares senere).

t (s) 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 
v (m/s) 0,000 0,069 0,131 0,181 0,220 0,247 0,266 0,278 
a (m/s2)     
Fmod (N)     
v2 ((m/s)2) 
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6) Udfyld skemaet nedenfor under den antagelse at der er en modstandskraft Fmod.
Angiv desuden med pile retning og relativ størrelse af de kræfter der virker på skibsmodellen, på lod-
det og på systemet skibsmodel + lod.

System Resulterende kraft Fres Masse Acceleration Newton's 2. lov 
= sum af kræfter

Skibsmodel   
Lod   
Skibsmodel + lod  

7) Find en formel for modstandskraften så den udtrykkes ved g, a og masserne.
Udfyld ved beregning rækken for Fmod i tabellen.

8) Det ses af punkt 7 at modstandskraften ikke er konstant under bevægelsen.
Hvilke størrelser kan modstandskraften tænkes at afhænge af?

9) Vi antager nu at modstandskraften afhænger af farten v og undersøger to gæt (såkaldte hypoteser):

a)  Fmod = k · v ,   hvor k er en konstant (Fmod er proportional med v)

b)  Fmod = k · v2,  hvor k er en konstant (Fmod er proportional med v2)

Prøv nu, ved at tegne passende grafer, at afgøre hvilken af de to hypoteser der passer bedst med de
givne data.
Bestem konstanten k i formlen hørende til den bedste hypotese.



Denne del samler en række teoretiseringer over
læreprocesser i fysik. Det drejer sig dels om teorier
som har haft betydning for vores tolkninger af den
undervisning, vi har fulgt, og dels om teoretiske
betragtninger som udspringer af refleksioner over
denne undervisning.

Kapitel 10 indeholder en relativ lang diskussion af
konstruktivismen som læringsteori. Konstruktivis-
men har efterhånden etableret sig som et para-
digme inden for undervisning af især naturviden-
skabelige fag, og vi har derfor fundet det vigtigt og
nødvendigt at behandle hele dette teorikompleks
grundigt. Afsnittet gennemgår grundideerne i
konstruktivismen og afdækker dens historiske rød-
der. En række forskellige konstruktivistiske opfat-
telser samles under to retninger, nemlig en Piaget
inspireret retning med vægt på mentalistiske, indi-
vidorienterede læreprocesser og en Vygotsky inspi-
reret retning med mere vægt på sociale og kultu-
relle processer. De pædagogiske konsekvenser af
konstruktivismen som sådan og af de to retninger
diskuteres, ligesom det diskuteres, hvilken betyd-
ning det har for undervisningen at se fysik som en
konstruktion i sig selv.

Dette følges op af et kapitel 11 om dialogisk
læring, der forsøger at indfange, hvad der sker, når
elever sammen konstruerer deres forståelse af fysik.
Med udgangspunktet i et konkret gruppearbejde i
kernefysik fokuseres der på samtalen som vej til er-
kendelse, og der udvikles et begrebsapparat om
læring som en dialogisk proces. Dette kobles til en
opfattelse af fysik som en betragtningsmåde vokset
frem gennem dialog mellem fysikere, fysik som en
fortælling, og der gives nogle bud på, hvorledes
dialogiske processer med fordel kan indføres i
fysikundervisningen.

I kapitel 12 diskuteres læring som en kompetence-
udvikling. Gennem analyse af en undervisningsse-

kvens i klassisk mekanik problematiseres den tradi-
tionelle opfattelse af læring som en internalise-
ringsproces, hvor den ydre verden så at sige foran-
kres i den lærendes (indre) psyke som en mental
tilstand. I stedet opstilles et kompetencebegreb,
som baserer sig på den lærendes aktiviteter set som
rettetheden mod den konkrete genstand, der ind-
går i læreprocessen. Læring ses i dette perspektiv
som en eksternaliseringsproces, hvor den lærende
så at sige deponerer sin viden i en ydre repræsenta-
tion af det, der skal læres. Eleven genskaber på
denne måde de betydninger, som objektet for
læring rummer.

Det næste kapitel (13) følger denne tråd op gen-
nem en diskussion af forskellige roller, erfaringen
kan spille i den lærendes genstandsrettethed. Gen-
nem en tolkning af forskellige elevers grafiske re-
præsentationer af et hundrede meter løb, udvikles
et begreb om paradoksal søgen, hvorigennem ele-
ver kan inddrage erfaring og viden i en rettethed
mod det fremtidigt mulige.

Denne del af rapporten afsluttes med nogle over-
vejelser over videnskabsteoriens og -filosofiens be-
tydning for fysiklæring. I kapitel 14 diskuteres, om
der kan drages læringsteoretiske konsekvenser af
bestemte erkendelsesteoretiske positioner. Der ad-
vares mod for bastante koblinger og det påpeges, at
mange forskellige erkendelsesteoretiske retninger
meget vel kan udmøntes i et konstruktivistisk
læringssyn.
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Formålet med dette kapitel er at indkredse kon-
struktivismen som erkendelses- og læringsteori.
Det er en skelnen som er vigtig at fremhæve. Or-
det konstruktivisme bruges ofte i flæng om hold-
ninger til læring og undervisning, om hvordan
man mener, mennesket erkender og om opfattel-
ser af vores viden om omverdenen. Det har givet
anledning til mange konflikter og kontroverser,
fordi holdninger inden for et område af teorikom-
plekset tages til indtægt for holdninger inden for
et andet område. Afsnittet har derfor også til hen-
sigt at foretage en begrebsafklaring og –afgræns-
ning.
Mit udgangspunkt er konstruktivismen som en
læringsteori inden for naturvidenskaberne, og jeg
vil i denne ramme arbejde med følgende spørgs-
mål:

Hvad er de grundlæggende ideer i konstruktivismen?
Hvor har de deres rødder, i modsætning til hvad er
de vokset frem?
Hvilke forskellige ”skoler” er der opstået og hvad er
deres forskelle og ligheder?
Hvilke problemer er indbygget i konstruktivismen?
Hvilke pædagogiske og didaktiske konsekvenser kan
man uddrage af de forskellige konstruktivistiske ret-
ninger?

Det ligger uden for dette afsnits rammer at be-
svare alle disse spørgsmål fyldestgørende, men jeg
vil lægge vægt på – ud over at forsøge at besvare
dem – at tydeliggøre spørgsmålenes relevans og
præcisere deres indhold og hvilke nye spørgsmål
de afføder.
Fremstillingen følger til dels min egen teoretiske
erkendelses udvikling af det teorikompleks, som
mere og mere har etableret sig som et paradigme
for læring og undervisning i de naturvidenskabe-
lige fag. Uanset hvor man starter med at sætte sig
ind i konstruktivismen, finder man ud af, at man
kun har rørt ved et lille hjørne af en overvældende

litteratur. Med konstruktivismen som indgang
kan man komme rundt i alle afkroge af fysikkens
didaktik – de erkendelsesmæssige, indholdsmæs-
sige, læringsteoretiske, pædagogiske, historiske,
begrundelsesmæssige osv. aspekter, som hver især
forgrener sig ud i en mangfoldighed af del-
problemstillinger. Det har været mit ønske at få et
samlet overblik over alle disse områder, og hvor-
dan konstruktivismen forholder sig til dem. Gi-
vetvis et umuligt projekt, men som det alligevel
har været nødvendigt at begive sig i kast med for
at kunne kontekstualisere og analysere det empiri-
ske materiale.
Det kan derfor ikke undgås, at nogle problem-
stillinger behandles urimeligt overfladisk, men jeg
har ofte valgt at berøre dem alligevel for at vise,
hvorledes de indgår i helhedsbilledet og dermed
bidrager til besvarelsen af de opstillede spørgsmål.
Overblikket og sammenhængen er altså vægtet
højt, af og til på bekostning af dybden, som
litteraturhenvisningerne giver mulighed for at gå
ned i.
Måske er det ufrugtbart at forsøge at holde sam-
men på konstruktivismen som én teori der omta-
les samlet. Man kommer let til at negligere de
fundamentale forskelle ved at putte holdninger,
der har større forskelligheder end ligheder, ned i
den samme kasse. På den anden side giver en
samlet fremstilling mulighed for at danne sig et
overblik, som senere kan være grundlag for en ud-
differentiering. Så igen vil jeg vægte overblikket
som indgang til forskelighederne.

DE GRUNDLÆGGENDE IDEER OG

SPØRGSMÅL I  KONSTRUKTIVISMEN

Kernen i konstruktivismen som læringsteori er, at
hvert enkelt menneske selv bygger sin viden op i
en vekselvirkning med omgivelserne. I den piaget-
ske variant, som jeg senere vil gennemgå grundi-
gere, er udgangspunktet for al ny erkendelse på
den ene side det enkelte menneske med vedkom-
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mendes eksisterende viden, holdninger mm og på
den anden side verden (som individet vel at
mærke er en del af ). Den lærende vil med sin vi-
den og holdninger tolke de hændelser og syns-
punkter, som vedkommende udsættes for, og på
den anden side vil disse hændelser og synspunkter
(måske) modificere den lærendes opfattelse, såle-
des at fremtidige tolkninger sker med et andet ud-
gangspunkt. Således kan ny viden opstå ud af
denne vekselvirkning.
Denne opfattelse af, hvordan mennesker lærer, er
i modstrid med manges opfattelse af at viden kan
overføres fra én person til en anden, at man fx ved
at sige det rigtige til andre har sikret sig, at de for-
står det. Eller som psykodynamisk orienterede
holdninger til læring, der lægger vægt på den
lærendes følelsesbinding til læreren, udtrykt i be-
grebet overføring. Erik Jerlung skriver som ekspo-
nent for denne holdning: Men først i kraft af den
overføring, der opstår mellem lærer og elev, bliver
elevens objektive videns-mangel til en længsel efter at
vide og at kunne. ... .Eleven forlanger at se fra den
position med overblik og sikkerhed, som den anden,
læreren besidder, ikke fra sin egen mangelfulde posi-
tion. (Jerlung 1996). Det er en opfattelse af un-
dervisning og læring, der fokuserer på relatio-
nerne mellem den lærende og læreren, og på
hvorledes denne relation kan drive en læreproces.
Den lærende vil åbne sig op for lærerens ord og
gøre dem til sine egne. En lærer med et sådant
læringssyn vil ofte agere som ”den store forkyn-
der”, fortælleren der vil overføre sin viden til ele-
ven. I modsætning hertil vil forholdet mellem ele-
ver og lærer i et konstruktivistisk verdensbillede
snarere tematisere motivations-mæssige aspekter

ved læreprocessen. Tilhængere af konstruktivis-
men siger – slagsordsagtigt formuleret – at man
ikke kan lære andre noget, det er kun den lærende
selv, som kan lære sig det. Det betyder ikke, at
man ikke kan hjælpe andre til viden, fx ved at for-
tælle andre noget, men hvis de ikke selv aktivt be-
arbejder det, der skal læres, så sker der ikke nogen
læring. Selv om det er en vel af de fleste forskere
anerkendt sandhed, er det forbløffende i hvor
ringe udstrækning, den har fået indflydelse på
fagbeskrivelser1 og undervisningsvejledninger (i
hvert fald på gymnasialt niveau) og på den daglige
undervisning. De to ting hænger selvfølgelig sam-
men.
En anden vigtig pointe i konstruktivismen er at
den lærendes ny viden tager udgangspunkt i ved-
kommendes eksisterende viden. Med Ausubels
(1968, s.vi) berømte udsagn: 

”The most important single factor influencing learn-
ing is what the learner already knows …”

Man kommer ikke som et tomt kar, der blot kan
fyldes op, eller en blank tavle der frit kan beskri-
ves. Det nye skal passes ind i den form, der er i
forvejen, der skal så at sige skrives videre på de
sætninger, der står i forvejen. Og hvis det nye ikke
passer med det, der er i forvejen, opstår der et
problem. Især hvis den eksisterende opfattelse er i
modstrid med anerkendt videnskab, dvs hvis den
lærende har såkaldte ”misconceptions” eller fejlag-
tige hverdagsbegreber. Der er skrevet en omfat-
tende litteratur om, hvordan man kan/bør bear-
bejde sådanne konflikter2, og jeg vil vende tilbage
til problemet. Under alle omstændigheder kan
den lærende enten forkaste det nye, lære det nye
ved siden af det gamle (såkaldt parallellisme) eller
ændre sin opfattelse ved at tilpasse sig det nye (vi-
ske noget ud på tavlen, ændre nogle gamle ord, så
de passer til de nye, konstruere overgange mellem
gamle og ny sætninger). Denne sidste proces kal-
des adaptation (eller adaption) og er den centrale
læringsproces i konstruktivismen, igen især i den
piagetske version. 

Denne i sin grundstruktur enkle model for
læring, for opnåelse af viden, afføder umiddelbart
en række spørgsmål.

1 Det kan diskuteres hvorvidt en fagbeskrivelse, eller Fagbila-
gene til Bekendtgørelsen som det nu hedder, kan være kon-
struktivistisk. Nogle vil hævde, at det blot er et katalog over
hvad eleverne skal lære, og det kan de så lære konstruktivi-
stisk eller på anden vis. Men hvis viden ikke kun er et pro-
dukt, men også en proces, altså hvis måden man lærer på er
en del af den viden man får, så giver det mening at tale om
en konstruktivistisk fagbeskrivelse. Men hvad så med lærer-
nes metodefrihed?

2 Duit 1993 giver en omfattende oversigt dækkende næsten
3000 undersøgelser gennem 25 år af litteratur om miscon-
ceptions, hverdagsopfattelser etc.



Hvad forstås der egentlig med

viden? 

Ordet bruges ofte i flæng (som det er gjort oven-
for) sammen med ord som indsigt, kundskab, for-
ståelse og erkendelse. I litteratur om viden foreta-
ges der mange skel mellem forskellige former for
viden. Fx skelnes der mellem deklarativ viden –
dvs viden om faktiske forhold, vi har samlet op
gennem direkte og indirekte erfaringer – og proce-
dureviden – dvs viden om hvordan man gør noget
fx cykler, dividerer med en brøk osv. (Hansen
1997). På engelsk bruges betegnelserne propositi-
onal og procedural knowledge. Piaget, som vi
vender tilbage til, skelnede på samme vis mellem
figurativ viden, der betegner hvad man ved om
ting og deres egenskaber, og operativ viden, der
betegner hvad man ved om handlinger og deres
konsekvenser.
Der skelnes også mellem tavs viden (eng. tacit
knowledges, et begreb som bl.a. er udviklet af Po-
lanyi 1966) og bevidst viden, hvor den tavse viden
er den man bruger uden at gøre sig det klart, og
som ligger tæt op ad procedure viden, og den be-
vidste viden ligger tæt op ad deklarativ viden.
Disse betegnelser er ikke altid lige veldefinerede
og bliver ofte brugt mere intuitivt og indforstået
end videnskabeligt stringent, og en skelnen mel-
lem dem er vanskelig at opretholde i praksis.

Problemet med viden (ud over den mest simple
information) er at den tilegnes i en proces, og at
det derfor er svært at adskille det, der opnås, fra
selve processen. Den opnåede viden giver så at
sige ikke mening uden kendskab til dens dannel-
sesproces, og det virker derfor meningsfuldt at
gøre selve tilegnelsesprocessen til en del af videns-
begrebet. Det er i konstruktivismens ånd at med-
inddrage processen, netop fordi viden konstrueres
i en proces, og man kan sige, at erkendelsen ligger
i processen mere end at den kommer ud af proce-
sen. Det ville derfor være fristende at lade viden
omfatte både processen og resultatet, uden at
skelne mellem ”hvad der tilegnes” og ”processen
gennem hvilken det tilegnes”. Problemet er bare,
at man så risikerer at ende med en opfattelse af, at
den opnåede viden forsvinder når processen er til-
endebragt, eller rettere sagt at den er så bundet til
erkendelssprocessen, at den ikke kan bruges

uafhængigt af procesen – man har den ikke med
sig. Vi er her ved problemet med situated learning,
som jeg vil vende tilbage til. Man kan til dels
komme uden om problemet ved at sige at man
har opnået evnen til at gennemføre processen. Fx
er det at kunne foretage en kraftanalyse noget der
læres gennem en proces, hvorved man opøver ev-
nen til at kunne analysere situationer, hvori kræf-
ter virker. Et sådant vidensbegreb er i overens-
stemmelse med kompetencebegrebet, der lægger
vægt på evnen til at kunne handle. Først via arbej-
det med mange kraftanalyser opbygges en fors-
tåelse for kraftbegrebet, som gør det brugbart, for
den der har lært det.
Det er derfor vigtigt ikke at opfatte viden som en
given størrelse, men derimod som noget der hele
tiden udvikles. Desuden er der også forskel på vi-
den om simple sammenhænge og om komplekse
sammenhænge. Viden kan være mere ”simple”
elementer af deklarativ viden, såsom faktuel viden
(fx størrelsen af lysets bølgelængde), som det ikke
kræver megen proces for at forstå (hvis man først
forstår begrebet bølgelængde, lysets natur ...), og
det kan være viden om mere komplekse forhold
såsom indholdet i et energibegreb. Jo mere kom-
pleks viden vi taler om, jo mere er erkendelsespro-
cesen en del af erkendelsen, men efterhånden som
den personliggøres, fx gennem brug i mange for-
skellige sammenhænge, får den selvstændig status,
løsrevet fra den sammenhæng hvori den er udvik-
let. Den ”afsituationeres” og personliggøres. 
Diskussionen af viden som proces eller produkt er
således tæt knyttet til diskussionen af viden som
situeret eller absolut sammenholdt med arten af
det, der skal læres.

Et andet spørgsmål, man kan stille om viden, er,
hvor den er henne. Er viden en substans eller en
tilstand i det enkelte individ (fx gemt i moleky-
lerne i hjernen) eller er det noget som opstår og
befinder sig mellem mennesker? 
Svaret afhænger nok igen af, om man fokuserer på
produktet eller processen, og på hvordan man op-
fatter mennesket: som et isoleret individ eller som
en del af omverdenen (eller: i hvor høj grad man
skelner mellem det indre og det ydre – så at sige
underlægger sig arven fra Descartes). 
Der sker noget i hjernen, når man tænker. Hjerne-
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forskning er kommet langt i sin kortlægning af
hjernens funktioner og har bl.a. fundet de centre,
som aktiveres, når man udfører bestemte aktivite-
ter som fx at tænke over et ords mening, og man
har også megen viden om de muligheder og be-
grænsninger, hjernen giver for læring (se fx Mo-
gens Hansen 1997, Anders Gade 1997). Så viden
(forstået som både resultat og proces) er på sin vis
noget materielt. Men der er stadig langt fra at
være bygget bro mellem en molekylestruktur i
hjernen, og hvordan det enkelte individ opbygger
og udvikler sit intellekt. Da den sidste, kognitive3

tilgang til viden og læring er den mest udviklede,
er det den, det følgende bygger på.
Ved at arbejde med kognitiv eller intelligensmæssig
udvikling har jeg valgt at koncentrere sig om én af
de to hovedområder for moderne psykologi, hvor
den anden er social eller personlighedsmæssig udvik-
ling (Vejleskov 1998). Kognitiv udviklingspsyko-
logi beskæftiger sig med udviklingen af erken-
delse, læring, tænkning, problemløsning, sprog
mv., mens den socialt orienterede psykologi kon-
centrerer sig om udviklingen af følelser, social ad-
færd, identitet o.l.. Det er naturligvis til en vis
grad en kunstig opdeling, begrundet i at man ikke
kan se på hele verden på en gang. Børns (og andre
menneskers) udvikling og læring foregår gennem
en sammenvævning af intellektuelle og føleleses-
mæssige faktorer, hvor man lærer og tænker i soci-
ale sammenhænge og hvor følelser og holdninger
til andre mennesker og det, der skal læres, har
indflydelse på processen. Når jeg tager udgangs-
punkt i kognitive problemstillinger, er det i er-
kendelse af at gymnasiet i høj grad arbejder med
og kræver intellektuel udvikling, så de problemer,
man som lærer skal arbejde med, er ofte, i hvert
fald i første omgang, af intellektuel art – selv om
deres bearbejdning hyppigt kræver involvering af
følelsesmæssige faktorer. Dem vil jeg så inddrage i
passende omfang.

Den kognitive psykologi beskæftiger sig med
hvordan hjernen arbejder, når mennesket lærer,
og hele Piagets erkendelsesteori, som i stor ud-
strækning danner grundlaget for den nyere kon-
struktivisme, er meget kognitivt orienteret. I
denne kognitive tilgang ses viden som tankestruk-
turer – såkaldte skemaer – der som et netværk af
meninger og begreber er i stand til at fange virke-
ligheden og give den mening. Den ”klassiske” pia-
getske teori beskriver, hvorledes disse skemaer
dannes og udvikles gennem en ligevægtssøgende
adaptationsproces. Jeg vil gå dybere ind på dette
senere (en letlæst version findes i Svein Sjøberg
1992 og Jens Rasmussen 1996).
Denne kognitive opfattelse af viden og videns-
tilegnelse som noget, der foregår inde i hovedet
på folk, som nogle indre psykiske processer, fik
vind i sejlene som reaktion på behaviorismens
koncentreren sig om påvirkning og adfærd. Det er
en meget individbunden opfattelse af viden, som i
de sidste 10-20 år er suppleret og videreudviklet,
til dels baseret på ældre teorier såsom den kultur-
historiske skole (som jeg også vender tilbage til)
og andre, nyere etnografisk orienterede retninger.
Disse teorier arbejder på forskellige vis med en
inddragelse af den sociale praksis, hvorunder vi-
den tilegnes/opstår. Den såkaldte socialkonstruk-
tionisme tager i sin yderste konsekvens afstand
fra, at viden er internaliseret, noget der er i hove-
det på den enkelte, men mener at viden snarere er
noget som opstår i og er aflejret i den sociale
praksis. Dette er i overensstemmelse med at se vi-
den som en proces, en proces der foregår i et
praksisfællesskab, og hvor den opnåede viden er
delt ud blandt deltagerne – den er distribueret.
Hvis man ser viden som distribueret, vil man
samtidig opfatte viden som situeret, nemlig bun-
det til den sociale kontekst, hvori den er lært.
Bang 1996 diskuterer, hvad dette indebærer i
form af et manglende ”produkt”, som den enkelte
kan bringe med fra den ene situation til den an-
den.
Noget af det centrale, som adskiller de forskellige
retninger af konstruktivismen, er netop, hvorvidt
man mener, at viden og videnstilegnelse er en in-
dividuel eller en social/kulturel foreteelse.
Disse forskellige synspunkter og deres konsekven-
ser vil blive uddybet senere.

3 Kognition: Psykisk proces der omfatter perception, læring,
tænkning (Gyldendals Fremmedordbog, 8.udg. 1979)



Jeg vil ikke her tage stilling til om viden er situe-
ret eller distribueret eller individuel, men i første
omgang vil jeg bruge ordet viden om noget, der
erkendes, ofte gennem en proces. Dvs jeg vil kon-
centrere mig om de former for læring, som inde-
bærer en (ændret) erkendelse af mere kompleks
art. Hvilket straks afføder et nyt spørgsmål, nem-
lig

Hvad vil  det  sige at  erkende noget? 

Ifølge Encyklopædien ”... tænker man sig til no-
get, der går ud over, hvad man direkte oplever,
dvs. man danner sig begreber, der i beskrivelsen af
sagsforhold repræsenteres ved ord, der ikke mod-
svares af noget sanseligt.” (bd.5 s. 616/617)
Denne opfattelse, som mange psykologer vil kalde
meget mentalistisk4, ser erkendelse nærmest som
en sproglig bearbejdning af noget oplevet og med
speciel vægt på begrebsdannelse. Det er derfor
ikke så underligt at læringsforskning beskæftiger
sig indgående med sprogets rolle (se fx Lemke
1990, Munby 1994 og Sutton 1998, der alle spe-
cielt udtaler sig om sprogets rolle i den naturvi-
denskabelige læreproces) og med erfaringsdan-
nelse, hvilket afspejles i bl.a. erfaringspædagogik-
ken og fx fysikkens store vægtning af eksperimen-
ter (se fx Thomsen 1993, David Boud et al 1996,
Leach & Paulsen 1999), og at man især inden for
naturvidenskabelig læringsteori har fokuseret me-
get på begrebsdannelse (se fx Säljö 1995, Driver et
al 1994) og begrebsændring (se fx Caravita & Hall-
dén 1994, Halldén 1994, Mortimer 1995). Selv
om ovenstående definition på erkendelse har et
mentalistisk udgangspunkt åbner den alligevel op
for en diskussion der også er nyttig i relation til
konstruktivismen, nemlig hvordan man via sprog
og erfaring kan danne begreber og ændre dannede
begreber.
Erfaringsdannelsen er her nok det centrale, og
man lægger i nyere pædagogisk litteratur megen
vægt på hvad det er, og hvordan erfaring opnås
bl.a. gennem refleksion (se fx Eriksen m.fl. (red.)
1996 og Jacobsen (red.) 1997).
Erkendelse er således en yderst sammensat proces,
der rummer endnu et centralt spørgsmål:

Hvad er det  der erkendes? 

–  en længere videnskabsteoretisk

afstikker 

Er det en repræsentation af virkeligheden, ”sande”
billeder af en objektivt givet verden, eller er det
subjektivt konstruerede modeller af en verden, vi
aldrig kan komme til at vide, hvordan er ”an
sich”? Erkender vi gennem vores sanser, eller er
menneskets bevidsthed i sig selv en kilde til
erkendelse? Disse spørgsmål handler om epistemo-
logi 5 og ontologi 6, og selv om en egentlig viden-
skabsteoretisk udredning ligger langt uden for
dette afsnits grænser, vil det være praktisk med en
kortfattet oversigt over de forskellige videnskabs-
teoretiske positioner, idet det bl.a. er epistemolo-
giske og ontologiske grundsyn, der er med til at
adskille de forskellige konstruktivistiske retninger,
som jeg senere vil omtale. Det er også epistemolo-
giske og ontologiske positioner, som fortalere for
disse retninger indtager eller tillægges, der direkte
eller indirekte inddrages i diskussioner af kon-
struktivistisk læringsteori, og som bidrager til de
ofte meget uforsonlige holdninger til andres posi-
tioner end ens egen.
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4 Mentalisme: metafysisk anskuelse iflg. hvilken virkelighe-
den er ikke-materiel (Hansen m.fl., 1997). Jeg vil senere
bruge begrebet i en noget andet sammenhæng, nemlig som
modstilling til socio-kulturel opfattelse af viden
5 Epistemologi: erkendelseslære; læren om al videns grund-
lag, videnskabslære (Gyldendals Fremmedordbog, 8.udg.
1979)
6 Ontologi: Idealistisk lære om det værende, om tilværelsens
almene principper, i hvilken erkendelse og virkelighed adskil-
les; værensfilosofi (Gyldendals fremmedordbog, 8.udg. 1979)
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Empirisme/rationalisme modsætningen omhand-
ler især hvad erkendelsen bygger på, hvad der er
erkendelsens fundament. Altså grundlæggende
epistemologiske spørgsmål.
Realisme/idealisme modsætningen vedrører især
det, man erkender. Hvilken status det erkendte
har. Dvs. mere i retning af ontologi.
Men adskillelsen mellem epistemologien og
ontologien er flydende, og ofte ses realisme og
idealisme omtalt som epistemologiske positioner.
Empirister er enige med rationalister om at viden
udspringer fra eksperimenter eller erfaringer med
virkeligheden (eng. experience), og at ens videns
sandhedsværdi kun kan afprøves i konfrontation
med virkeligheden. Men problemet opstår, når
man skal vurdere disse virkelighedserfaringer.
Empiristerne ser menneskets sanser som passive
registreringsorganer ud fra hvis data, man kan
danne pålidelige billeder af virkeligheden. Her-
overfor står rationalisternes synspunkt, at grund-
laget for al erkendelse er en række grundprincip-
per baseret på fornuft, og hvorfra al anden erken-
delse kan deduceres. Kun få empirister vil dog i
dag vedkende sig, at forsøgsdata afspejler en ob-
servatøruafhængig ydre verden (i hvert fald har
moderne kvantefysik manet sådanne synspunkter
i jorden). Men hvordan kan man da få adgang til
”virkeligheden”, hvorledes kan man sikre sig, at
de refleksioner, man gør sig over forsøgsdata, ikke
styres af indre meninger frem for den ydre ver-
dens realitet? 

von Glasersfeld 1995a citerer Xenophanes (ca.
6.årh.f.kr.): ”Certain truth [abouth God or the
world – vG] has not and cannot be attained by any

man; for even if he should fully succeed in saying
what is true, he himself could not know that it was
so.”

Så overvejelserne om erkendelsens kilder har rød-
der langt tilbage i tiden. 
Det gælder også filosoferen over verdens beskaf-
fenhed. Platon skelnede således mellem hverdags-
erfaringer, som fører til meninger, og tankevirk-
somhed som fører til sikker viden (om en af os
uafhængig verden – ideernes), og placerede sig
dermed på idealismens side. I modsætning hertil
var det Aristoteles’ opfattelse, at det er fænome-
nerne, der er det sande, det virkelige, og ikke ide-
erne, hvilket sætter Aristoteles i bås med reali-
sterne.
Ifølge realismen eksisterer verden uafhængig af os,
som erkender den, og uafhængig af vores erken-
delse om den. Videnskabens formål er da at give
en sand beskrivelse af virkeligheden. Begreberne
sand og falsk giver i realismens opfattelse mening,
idet sandheden er en korrekt beskrivelse af virke-
ligheden. Dette vil give problemer for empirister,
for hvem andre end mennesker kan afgøre, om en
beskrivelse er sand? Og hvad kan mennesker
bruge som rettesnor for sine afgørelser andet end
iagttagelser af virkeligheden? Iagttagelser som må
vurderes ud fra, om de passer med virkeligheden
eller ej. Herfra synes der ikke langt til den posi-
tion som ofte sættes op som modsætning til realis-
men: instrumentalismen (bl.a. Chalmers 1995).
Instrumentalismen vil bringe overensstemmelse
mellem teorier og iagttagelser, ikke for at få en
sand beskrivelse af verden, men for at få et nyttigt
redskab til at bringe orden i de iagttagne fænome-

Empirisme
Den umiddelbare sansning er erkendelsens funda-
ment. Herudfra dannes erfaring

Realisme
De begreber, mennesker danner, er udtryk
udtryk for noget realt. Dvs de er en 
afspejling af en ydre verden.

Rationalisme
Menneskets fornuft er selv en kilde til erkendelse

Idealisme
De begreber, mennesker danner, er udtryk for
menneskets egen opfattelse. Ideerne er det cen-
trale, det stoflige kan vi ikke udtale os om.

Skematisk kan man opstille de videnskabsteoretiske hovedretninger således



ner. Instrumentalismen nærmer sig således idealis-
men.

Disse epistemologiske og ontologiske begreber
bruges som sagt af forskellige forfattere med ret
forskelligt indhold og med nuancer, som mulig-
gør betydeligt overlap imellem dem, og ofte bru-
ges de alle under betegnelsen epistemologi.

Som et eksempel kan vi se på Galileis metode.
Galilei fremhæves som den moderne
(natur)videnskabs grundlægger, og hans metode
har vist sig yderst kraftfuld. Den kan karakterise-
res som en proces, som på baggrund af empiriske
data udtænker ideale størrelser (begreber), hvis
opførsel styres af ideale love. De iagttagne
fænomener peger så at sige på nogle bagvedlig-
gende ideer. Disse opfundne ideer bruges da til at
forklare de eksperimentelle observationer ved at
introducere afvigelser, som forhindrer dem i at
følge de ideale love. Fx formulerede Galilei faldlo-
vene uden på nogen måde at have været i stand til
eksperimentelt at eftervise dem. Ud fra nogle for-
nuftsbaserede forudsætninger (fx om relativ be-
vægelse) ræsonnerer han sig frem til, hvorledes
faldlovene må se ud.
Galilei talte om sin ”verden på papir”, en teore-
tisk, idealiseret verden, der nok forholdt sig til
den materielle verden, men som ikke var lig med
den. Efter matematisk at have udledt formlen for
kasteparablen skrev han således:

I grant that these conclusions proved in the abstract
will be different when applied in the concrete and
will be fallacious to this extend, that neither will the
horizontal motion be uniform nor the natural acce-
leration be in the ratio assumed, nor the path of the
projectile a parabola (Galilei 1638/Matthews
1994a, p.116).

Også om sin pendulformel sagde Galilei, da andre
fysikere kritiserede, at penduler ikke opførte sig i
virkeligheden, som Galilei forudsagde, at ideelle
penduler ville følge den matematiske formel. Ikke
sært at mange også i dag har svært ved at forstå
den observerede fysiske virkelighed ved hjælp af
idealiserede fysiske love. Man vil aldrig observere
det matematikken forudsiger. Men gennem op-

stillingen af en idealiseret begrebsverden – en mo-
del – udviklede Galilei nogle objekter, som kan
gøres til genstand for manipulation og parallellise-
ring med den materielle verden.
Man skulle så synes, at man med en vis ret kunne
karakterisere Galilei som idealist, og hans fysik var
også i modstrid til samtidige aristoteleske fysikere,
som lagde vægt på at beskrive og forklare reelle,
virkelige hændelser. Selv om Aristoteles opstillede
en slags formel for bevægelse, ville han fx ikke til-
lade den at udsige, hvad der konkret ville ske i en
bevægelse uden at inddrage praktisk erfaring.
Men i de fleste videnskabshistoriske værker omta-
les Galilei som epistemologisk realist (en position
der falder uden for mit skema), der fx af Mat-
thews defineres som

... the view that the aim of science is to reveal the
causal mechanisms that generate the realm of experi-
ence; (Matthews 1994a, p.163)

De love, Galilei opstillede, var idealiseringer, men
han opfattede dem som afspejlende en reeelt eksi-
sterende virkelighed. Hans ”trick” var at skyde et
lag ind mellem sig selv som iagttager, og det han
observerede, nemlig et tænkt billede af det obser-
verede, en model af virkeligheden, som for Galilei
på sin vis var tættere på de observerede fænome-
ner end de umiddelbare sanseindtryk. Jeg ville ud
fra mit eget skema karakterisere Galilei som ratio-
nel realist.
Denne måde at omgås virkeligheden på var i op-
position til den herskende empirisme, der mente
at fysik skulle handle om denne – umiddelbart er-
farbare – verden, ikke en imaginær matematisk
verden.
Matthews (1994a, p.164) beskriver modsætnin-
gen mellem realisme og empirisme:

There are many ways of posing the realist/empiricist
distinction. The fundamental distinction is that em-
piricists wish to confine the claims of science to what
we can experience, saying that any claims that go be-
yond experience have to be treated only as aids, tools,
models or heuristic devices for coordinating sensory
or observable phenomena. For empiricists, the theo-
retical, as distinct for observational, terms of a
theory do not refer, and are not ment to refer, to exis-
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ting entities (the reference even of observational
terms is controversial, as will be seen). In medieval
terms, an empiricist maintains that the aim of sci-
ence is to “save the phenomena” – that is, to be con-
sistent with and predict phenomena, not to speculate
about unobservable features of reality. Medieval no-
minalists, and most contemporary constructivists, are
empiricists in this sense.
Realists, on the contrary, believe that the point of sci-
ence is to postulate theorecal entities and to test the
accuracy of these postulates. Realists are usually not
so naive as to believe that all of what science postu-
lates at any time is accurate, but they do believe that
science strive to uncover the hidden nature of reality.
Galileo expressed the realist view of science when he
said that:

Nature did not make human brains first, and then construct
things according to their capacity of understanding, but she
first made things in her own fashion and then so constructed
the human understanding that it, though at the price of
great exertion, might ferret out a few of her secrets.

Matthews bruger her empirisme som en ontologi
og opstiller modsætningen mellem to grundsyn,
man har kunnet følge op gennem fysikkens histo-
rie. 
Newton var realist i Galileis tradition, og
Newtons samtidige George Berkeley angreb ham
ud fra en empiristisk synsvinkel støttet af David
Hume. Empiristerne kunne ikke forlige sig med
Newtons gravitationskraft eller med kausalitets-
princippet. Teorier og begreber, som ikke kunne
iagttages, var ikke egnede som grundlag for for-
ståelse af fysikken:

Force, gravity, attraction and similiar terms are con-
venient for purposes of reasoning and for computati-
ons of motion and of moving bodies, but not for the
understanding of the nature of motion itself (Berke-
ley 1721/ Matthews 1994a, p.169)

Muligheden for forståelsen af naturen og dens
fænomener lå for empiristen i det umiddelbart
observerede, i hvordan vi ser verden. Hvis fysik-
ken var så enkel, ville den være en del lettere at
lære!
Empiristen Ernst Mach sloges med realisten Max
Planck om atomernes eksistens:

In a complete theory, to all details of the phenome-
non details of the hypothesis must correspond, and
all rules for these hypothetical things must also be di-
rectly transferable to the phenomenon. But then mol-
ecules are merely a valueless image. (Mach
1872/Matthews 1994a, p.171)

Mach angreb også realismens opstilling af hypote-
ser:

If the hypotheses are so chosen that their subject can
never appeal to the senses and therefore also can ne-
ver be tested, as is the case with the mechanical mol-
ecular theory, the investigator has done more than
science, whose aim is fact, requires of him – and this
work of superogation is an evil (Mach 1896/ Mat-
thews 1994a, p.171)

Empiristerne tog afstand fra begrebsdannelser og
tolkninger der ikke var umiddelbart observérbare.

Denne debat om videnskabens væsen og metoder
som rasede i 1600-tallet kan siges at have affødt
en spaltning af naturvidenskaberne i to retninger:
Naturfilosofien, der fulgte Newtons projekt med
en almen, tidsuafhængig og matematiseret tolk-
ning af naturen, og naturhistorien, der i højere
grad anvendte Stenos konkrete og narrative til-
gang. Fysikken har fortsat i Newtons fodspor,
mens biologi, geologi og naturgeografi mere
fulgte Steno (uden jeg derfor vil benævne dem
empirister!). Se Dolin 2001.

I den empiristiske opfattelse kan man måske se
behaviorismen i svøb. Hvis man blot betragter
bevidstheden som en (passiv) processor af ydre
sanseindtryk – uden egen selvstændig mulighed
for og evne til at påvirke og ændre disse indtryk –
er det logisk og operationelt adækvat at erstatte
bevidstheden med en black box, en indtryksbe-
handlende maskine som med givne input hver
gang vil levere faste output, og projektet (for be-
haviorismen) er da at kortlægge, hvorledes disse
processer foregår: Hvilke input giver hvilke out-
put, og hvorledes kan man opnå den bedste over-
ensstemmelse mellem input og output. Den se-
nere omtalte informationsbehandlingsteori kan si-
ges at tilhøre denne tradition.



I dette århundrede kan debatten mellem Einstein
og Bohr opfattes som en fortsættelse af denne
gamle strid mellem realisme og empirisme. Hvil-
ket også viser, hvor svært det er at kategorisere
meninger. Einstein ville utvivlsomt acceptere at
blive kaldt realist, og Bohr var også realist hvad
angår ontologien. Han mente at den kvantemeka-
niske verden eksisterede, at københavnerfortolk-
ningen var udtryk for en virkelig verden. Til
gengæld var han semantisk antirealist, idet vi med
kvanteverdenen står over for en verden, der ikke
kan beskrives ved hjælp af de klassiske begrebers
sprog samtidig med, at det er det eneste, vi har. Vi
må derfor indskrænke vores anvendelse af de klas-
siske begreber til eksperimentelle situationer, vi
kan beskrive og ellers anvende den kvantemeka-
niske formalisme. Bohr mente ikke at bølgefunk-
tionen findes, men den kan anvendes til beskri-
velse af observerede fænomener. Hvilket jo er rent
instrumentalisme7.

Som det er fremgået, sker der ofte en sammen-
blanding af epistemologiske og ontologiske ni-
veauer, og mange misforståelser og uenigheder
kan nok føres tilbage til manglende præcisering
af, på hvilke områder man tillægger andre be-
stemte opfattelser og holdninger.

Undervisning og epistemologiske

grundsyn

Denne historisk funderede debat har sat sig sine
spor også i undervisningen. Ikke sådan at lærere (i
almindelighed) underviser ud fra en eksplicit for-
muleret videnskabsfilosofisk position, eller at der
er en entydig sammenhæng mellem videnskabs-
syn og undervisningspraksis. Men i et så gammelt
fag som fysik har historien påvirket undervis-
ningspraksis, så vidt jeg kan se gennem en reali-
stisk ontologi og en empiristisk epistemologi,
hvilket i mange tilfælde kan give forkerte eller
modstridende opfattelser af, hvad fysik er, og
hvordan den læres, og misforhold mellem under-
visningens praksis og de krav der stilles i faget.
Galileis metode er næsten blevet synonym med
den naturvidenskabelige metode, og dermed er
også den realistiske ontologi fulgt med og har
præget den naturvidenskabelige undervisning
gennem fagenes fokusering på generelle love sam-

tidig med, at empirismen har sat sig spor i vægt-
ningen af det eksperimentelle arbejde, hvor lov-
mæssigheder ”eftervises” eksperimentelt. Eleverne
lærer på den ene side via vægtningen af det ekspe-
rimentelle arbejde, og den måde mange anvender
praktisk arbejde på, at viden og teorier opstår
gennem empiriske studier, og på den anden side
skal de lære de abstrakte teorier, som sættes over
praksis, uden at teorierne altid passer til praksis.
Eleverne bliver ofte efterladt i samme dilemma
som Galileis samtidige!
Eleverne skal arbejde med det konkrete og det
ideelle på samme tid, uden at det gøres klart, hvil-
ken sammenhæng der er mellem empirien og
idealiseringerne. Elever lærer de sandheder om
verden, som videnskaben har fundet frem til, og
de udfører forsøg styret af øvelsesvejledninger,
som sikrer, at de får de ”rigtige” resultater. Øvel-
serne består for en stor dels vedkommende af for-
søg på at eftervise fysikkens idealiseringer, uden at
det er blevet gjort klart, at der er tale om idealise-
ringer og ikke realiteter. Ud over at en sådan un-
dervisning implicit lærer eleverne, at viden er en
absolut, objektivt givet størrelse, som man ”blot”
skal aflæse i naturens store bog, har den også stor
betydning for elevernes motivation. Der er ikke
altid megen udfordring og opdagerglæde ved at
bestemme værdien af en naturkonstant, når denne
med større nøjagtighed kan slås op i en tabel
(men derfor kan sådanne såkaldte ”kogebogsøvel-
ser” være nyttige læringsredskaber til faktuel vi-
den).
Der er i de senere år fremkommet en del studier
af såvel elevers som læreres epistemologiske og on-
tologiske grundsyn, og hvad disse opfattelser be-
tyder for læring og undervisning ( fx var Journal
of Research in Science Teaching, Vol. 35, Issue 2,
Feb. 1998, et særnummer om epistemologiske og
ontologiske baggrunde for naturvidenskabelig un-
dervisning, se også Ryder & Leach 1999, Rams-
den 1998)

Man kan med en vis ret sige, at en konstruktivi-
stisk grundholdning til læring kan være baseret på
såvel en realistisk som en idealistisk ontologi. Det
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7 Betragtningerne om Bohr er baseret på et foredrag af filo-
soffen Jan Faye på Niels Bohr Instituttet den 16/9 1998.
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kan synes, som om der sættes en massiv modsæt-
ning op, der ikke har så stor relevans for nutidens
fysik, i hvert fald ikke i et læringsperspektiv. En
virkelig, faldende genstand repræsenteres i fysik-
ken som en farveløs punktmasse og som en varia-
bel i en ligning, og fysikken arbejder med sådanne
objekter, ikke med faldende æbler. Men derfor
kan fysikken godt udsige noget om det faldende
æble; fysikkens værdi afgøres så at sige af dens
evne til at udsige noget brugbart om det faldende
æble. Men vejen til erkendelsen om hvordan æb-
let falder går over abstraktionen. Derfor kan det
være relevant at inddrage ontologiske betragtnin-
ger i fysikundervisningen for at gøre det klart for
elever, at det, de lærer, er modeller af virkelighe-
den – ikke virkeligheden.
Derimod vil det for alle afskygninger af konstruk-
tivismen gælde, at viden er noget aktivt konstrue-
ret, og erkendelsen må derfor indebære en vis
tolkning af det oplevede. Man skulle derfor synes,
at der er en vis modsætning mellem et konstrukti-
vistisk læringssyn og en empiristisk epistemologi,
i hvert fald i sin mest simple form (en triviel kon-
struktivisme)8

Selvfølgelig vil elever både kunne konstruere deres
viden ud fra sanseindtryk og ud fra overvejelser
løsrevet fra sanseindtryk. Eller ud fra begge dele.
Men det vil netop være den konstruktivistiske un-
dervisnings opgave at hjælpe eleverne til at op-
bygge et verdensbillede – et billede af verden –
som er i overensstemmelse med den etablerede
videnskab, og som derfor ofte adskiller sig fra de
umiddelbare sanseindtryk.

Ifølge Matthews er den konstruktivistiske episte-
mologi ...a restatement of standard empiricist theory
of science, and suffers all the well-known faults of
that theory (Matthews 1994a, p.161)

Det, Matthews her hentyder til, er faren for at
konstruktivismen ender i subjektive konstruktio-
ner af hverdagsgodtkøbsbetragtninger og kultu-
relle overleveringer. Elever kan ikke selv ud fra det

faldende æble udlede faldlovene. De må læres i al
deres unaturlighed, og lærerne må hjælpe dem
med at forstå dem og hjælpe dem med en tolk-
ning af, hvad lovene kan sige om virkeligheden:

Scientific understanding and modes of thought requ-
ire initiation into a scientific tradition, an initiation
provided by school science teachers (Matthews
1994a, p.161)

Det svært at være uenig med Matthews. En
individuel, udelukkende på sanseindtryk baseret,
opfattelse af verden kan naturligvis ende i ren em-
pirisme og fejlopfattelser. Ingen kan vel argumen-
tere for en sådan måde at erkende på – endsige
lære på! Men Matthews undlader her at skelne
mellem konstruktivismen som erkendelsesteori og
konstruktivismen som læringsteori. Læring inde-
bærer, i de skolastiske sammenhænge, som denne
rapport opererer inden for, en konfrontation mel-
lem den lærendes (umiddelbare) opfattelser, som
meget vel kan vise sig at være baseret på empi-
risme, og et etableret videnssystem typisk repræs-
enteret af læreren. Konstruktivistiske læringsteo-
rier beskæftiger sig med, hvorledes dette møde
forløber.
Den danske videnskabsfilosof Helge Kragh an-
vender også udelukkende konstruktivisme som en
betegnelse for en bestemt epistemologi:

Konstruktivistiske synspunkter står erkendelsesmæs-
sigt i modsætning til realistiske opfattelser og udtryk-
ker typisk, om end ikke altid, en form for relativisme
(Kragh 1999, s.71)

Hele ideen i den konstruktivistiske læringsteori
må siges at udtrykke det stik modsatte syn på er-
kendelse end Matthews og Kragh tillægger den
konstruktivistiske erkendelsesteori! Gennem kon-
frontationer med videnskaben og virkeligheden
skal elever netop aftvinges et opgør med deres ofte
empiristisk funderede virkelighedsopfattelse.

Der kan synes lang vej fra epistemologiske overve-
jelser og til den praktiske undervisning og dens
læreprocesser. Konstruktivismen som læringsteori
kan ikke generelt kobles til en bestemt epistemo-
logi eller ontologi, det må i de enkelte tilfælde af-

8 Nogle lader derfor heller ikke den empiristisk baserede vi-
densopfattelse tilhøre konstruktivismen, som udelukkende
ses baseret på forskellige rationalistiske opfattelser. Dette gæl-
der fx Björn Andersson (1992).



gøres konkret ud fra de tekster og synspunkter,
der konstituerer den pågældende konstruk-
tivistiske retning.
Det er også vigtigt at understrege, at der gennem-
føres megen god undervisning baseret på såvel
konstruktivistiske som ikke-konstruktivistiske
grundideer, uden at de involverede har klargjort
sig deres epistemologiske udgangspunkt. Samtidig
afspejler al undervisning en epistemologi (og en
ontologi), hvad enten den er ekspliciteret eller ej,
og en klarlæggelse af videnskabsteoretisk og fag-
ligt grundsyn vil således både for lærer og elever
tydeliggøre formålet med undervisningen og
kunne tvinge til en argumentation for valg af
form og indhold (Dolin 2000). Verner Schilling
arbejder videre med disse problemstillinger i kapi-
tel 14.

Jeg vil i resten af kapitlet primært fokusere på
konstruktivismen som en læringsteori, selv om
opfattelsen af viden som en udvikling af erken-
delse i sagens natur indebærer epistemologiske
aspekter.

KONSTRUKTIVISMENS RØDDER

Selv om konstruktivismen som læringsteori først
har domineret uddannelsesdebatten i de sidste
20-30 år har den rødder langt tilbage i tiden.

Ifølge von Glasersfeld var Giambattista Vico fra
starten af 1700-tallet den første som utvetydigt
fastslog at vores tilsyneladende rationelle viden er
konstrueret af os selv:

... among human cognitions those are true, whose
elements are within ourselves and co-ordinated by
ourselves and which, by means of postulates we con-
tinue to produce ad infinitum; and as we put toget-
her these elements, we become the makers of truths
that we know by composing them. (Vico, 1710, ef-
ter von Glasersfeld, 1995a s.37)

Kants (1724-1804) projekt var at afgøre, hvilke
erkendelser man kan opnå på baggrund af erfarin-
ger. Han argumenterede for at ”oplevelsen af
rumlige og tidslige forhold er et resultat af
erkendeapparatets bearbejdning eller ordning af
de mangfoldige sanseindtryk, som er det erken-

dende subjekts primære erkendemateriale. Rum
og tid er således a priori, dvs ”forud”, for erfarin-
gen og ikke abstraheret fra denne, de er erkende-
former, …”(Den Store Danske Encyklopædi,
bd.10, s.307). I sin Kritik der reinen Vernunft fra
1781 argumenterede Kant sig frem til, at den ver-
den, vi erkender, er en fænomenverden og ikke en
verden af ting i sig selv (Dinge an sich):

Until now one assumed that all cognition had to
conform to objects ... Henceforth one might try to
find out whether we do not get further ... if we as-
sume that the objects have to conform to our cogni-
tion (her efter von Glasersfeld, 1995a s.39). 

Der synes her at være en parallel til Platon, som
også taler om en fænomenverden, men Platon ser
fænomenerne som spejlbilleder af sjælen, af den
egentlige virkelighed, som for Platon er ideernes
verden. Disse ideer er virkelige, reelt eksisterende,
så for Platon er der ikke noget skel mellem det
ideale og det reale, de to verdener opfattes blot
med hvert sit sanseapparat. Fænomenerne ser
man med de “rigtige” øjne, rent fysisk, mens man
ser ideerne med sjælens øje, som er tankens virk-
somhed, der leder til fornuftserkendelsen.
For Kant kan der ikke gennem fornuftserkendel-
sen siges noget om fænomenverdenen uafhængigt
af os selv, fordi vores kendskab til den er baseret
på vores tolkning af den.
Kant opsummerede sin analyse af rationel viden:

The understanding is a wholly active power of the
human being; all its ideas and concepts are but its
creation, ...External things are only occations that
cause the working of the understanding ... the pro-
duct of its action are ideas and concepts. Thus, the
things to which these presentations (Vorstellungen)
and concepts refer cannot be what our minds pres-
ents to itself; because the mind can create only pres-
entations of its own objects and not of real things,
that is, through these presentations and concepts,
things cannot possibly be known as they might be in-
themselves.
(Kant 1798, her efter von Glasersfeld, 1995a
s.39-40)
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Denne analyse af den rationelle erkendelses
begrænsning fastslår utilgængeligheden af noget
hinsides vores erfaring (experience), og at det,
som gør verden virkelig for, os er vores egen bear-
bejdning af erfaringerne.
Det er denne tråd, som Piaget tog op i sin teori-
dannelse om kognitiv udvikling.

PIAGET SOM RADIKAL

KONSTRUKTIVIST

Det er noget nær umuligt at give et fyldest-
gørende overblik over Piagets arbejde. Gennem
70 aktive år som forsker til sin død i 1980 udgav
han 88 bøger, hundredevis af artikler og redige-
rede utallige forskningsrapporter9. Da han desu-
den hen gennem forfatterskabet udviklede sine
synspunkter og dermed også sin brug af begreber
og gav de samme begreber nye betydninger, er
han åben for tolkninger og mistolkninger10. Jeg
vil primært støtte mig på von Glasersfelds tolk-
ning, der fremhæver de radikalkonstruktivistiske
sider af Piagets forfatterskab11. Det yder muligvis
ikke Piaget fuld retfærdighed, men det skærper
synspunkterne i forhold til det følgende.

Piaget beskæftigede sig med genetisk epistemologi,
dvs med studiet af hvorledes viden opstår og ud-
vikles:

Genetic epistemology, then, aims to study the origins
of various kinds of knowledge, starting with their
most elementary forms, and to follow their develop-
ment to later levels up to and including scientific
thought (Piaget 1972, her efter Bliss 1995)

Piagets utallige undersøgelser af børns læringsakti-
viteter blev således ikke foretaget ud fra en psyko-
logisk interesse for børn som individer, men for at
studere hvorledes viden tilegnes og udvikles på
forskellige alderstrin. Gennem dette arbejde ud-
formede Piaget sin kendte teori om, hvorledes

børns udvikling foregår i stadier. Hvert stadium
kendetegnes ved en bestemt logik, og ethvert sta-
dium er baseret på de foregående. Piaget opere-
rede med 4 stadier:

Det sensomotoriske stadium (0-2 år)
Det præoperationelle (eller intuitive) stadium 
(2-7 år)
Det konkret-operationelle stadium (7-11 år)
Det formelt (eller abstrakt) -operationelle stadium
(fra 11-årsalderen)

De angivne aldre er naturligvis ikke absolutte,
men kan variere fra barn til barn.
Det er desuden vigtigt at slå fast, at stadierne ikke
beskriver hvilke færdigheder børn har på det an-
givne stadium, men er et udtryk for hvilke tanke-
strukturer, der ligger bag børns handlinger (incl.
tankehandlinger).
Hvert stadium er kendetegnet ved en bestemt
måde at forholde sig til verden på, at kunne ”be-
arbejde” verden på, og især de to sidste er interes-
sante i relation til naturvidenskabelig gymnasie-
undervisning.
På det konkret-operationelle stadium er barnet i
stand til at klassificere og serieordne konkrete
genstande, men første på det formelt-operatio-
nelle stadium er det i stand til at tænke hypote-
tisk-deduktivt, til at operere med udsagn der be-
herskes systematisk. Man kan fx bruge generelle
tænkeskemaer der muliggør anvendelse af ab-
strakte modeller, korrelation, proportionalitet, va-
riabelkontrol osv, netop de processer som megen
naturvidenskabelig tankegang er baseret på.

Da Piaget blev kendt og udbredt i 1960'erne, blev
stadieteorien brugt pædagogisk til at forsøge at
hindre, at børn fik nederlag i skolen. Ved at teste
børns udviklingsstadie kunne man undgå at
kræve mere af dem, end de skulle kunne klare i
forhold til deres stadie. Man skulle tilpasse de
krav til logiske evner, som lærestoffet stillede, til
elevernes kognitive udviklingstrin – den såkaldte
”matching model” (Shayer & Adey 1981).
Oprindeligt mente Piaget, at når et barn havde
nået et bestemt udviklingstrin, var de tankepro-
cesser, der er karakteristiske for dette udviklings-
trin, tilgængelig i alle sammenhænge. Dvs. hvis

9 von Glasersfeld 1995a s.35.
10 Svein Sjøberg 1998 giver en række eksempler herpå. 
11 von Glasersfeld 1995a skriver om sin egen tolkning: “It is
certainly not the only possible interpretation, let alone an of-
ficial one. But it is an interpretation that I have found cogent
and extremely useful in a variety of applications. This, how-
ever, does not make it any less subjective” (s.54).



man havde lært en bestemt formel-operationel
måde at tænke på i en bestemt sammenhæng (fx
havde lært om proportionalitet i et bestemt emne
i fysik), så var man også i stand til at forstå og
bruge dette tankesæt inden for andre områder, fx
samfundsfaglige problemstillinger.
Det er senere blevet klart, og blev det også for
Piaget, at dette ikke er tilfældet. Man kan sagtens
være på det formelt-operationelle stadium inden
for et område og kun på det konkret-operatio-
nelle stadium inden for andre. Dette stiller dels
spørgsmålstegn ved værdien af at fokusere så me-
get på de formelt-operationelle evner, og dels
åbner det op for den tidligere nævnte diskussio-
nen af, hvorvidt viden er emnespecifik/område-
specifik eller generel. Disse spørgsmål tages op
senere.

Piagets udgangspunkt er biologisk. Han beslut-
tede at consecrate my life to the biological explana-
tion of knowledge (her efter von Glasersfeld, 1995a
s.55). Ved at se kognition som en biologisk funk-
tion (og som derfor også har et udviklingsper-
spektiv) i stedet for som resultatet af en ikke-per-
sonlig, universel, ahistorisk fornuft, lægger han af-
stand til den filosofiske tradition, som ser viden
som medfødte, a priori givne strukturer, der proji-
ceres ud i den ydre verden. Dette betegner han
som struktur uden konstruktion. Samtidig vil han
undgå empirismens (eller positivismens) objektivt
dannede viden ud fra objektive sanseerfaringer.
Dette betegnede han som konstruktion uden
struktur (Sjøberg 1998, s.103). 
I modsætning hertil understregede Piaget den ak-
tive bevidstheds organisering af indtryk som nød-
vendig for at danne sanseindtryk. Piaget så derfor
sanseindtryk som et resultatet af individets sub-
jektive handlen og mentale operationer, hvor
mennesket former og tilpasser dets erfaringer til
sit (eget) strukturerede verdensbillede:

What then remains is construction as such, and one
sees no ground why it should be unreasonable to
think that it is the ultimate nature of reality to be in
continual construction instead of consisting of an ac-
cumulation of ready-made structures. (Piaget 1970,
her efter von Glasersfeld 1995a s.57)

For Piaget var viden derfor et funktionelt fit, en
anvendelig konstruktion som den uundværlige
betingelse for menneskelig overlevelse og kognitiv
ligevægt.
Det er udsagn som ovenstående, der berettiger til
at kalde Piaget konstruktivist. Grundlaget for
videnstilegnelse er den målrettede, aktive kon-
struktion: ... all knowledge is tired to action, and
knowing an object or an event is to use it by assimi-
lating it to an action scheme... (Piaget 1967, her ef-
ter von Glasersfeld 1995a s.56). Viden læres der-
for i en konkret sammenhæng og kræver gen-
standsrettethed, hvilket igen giver anledning til
førnævnte overvejelser over, hvorvidt en i en kon-
kret sammenhæng opnået viden er overførbar til
andre sammenhænge. Vigtigere er det at præci-
sere, hvad der menes med aktivitet.
Aktivitetsprincippet fremhæves ofte som den cen-
trale pædagogiske lære, der kan udledes af Piagets
arbejde. Aktivitet skal dog i denne sammenhæng
ikke sættes lig manipulation med ting. Det cen-
trale ved aktivitet i Piagets forstand er interesse og
refleksion:

Det giver naturligvis en stor forskel, om man til pæ-
dagoger og lærere siger aktivitet = manipulation med
ting, eller om man siger aktivitet = engageret, reflek-
teret handlen og tænken. (Vejleskov 1998, s.110)

Manipulation med ting bliver først en kognitiv
aktiv handlen, hvis den følges med en bevidst re-
fleksion over det, der laves. Det senere omtalte
begreb metakognition er et forsøg på at begrebs-
sætte og operationalisere sådanne refleksioner.

Nøglebegreberne i Piagets vidensdannelse er
adaptation via assimilation og akkomodation og via
ideen om skema og evilibrium .
Assimilation beskrives ofte som den proces hvor
omgivelsernes objekter passes ind i subjektets
struktur. Dette ser von Glasersfeld som en misvi-
sende beskrivelse, som gør assimilation til en
overførselsproces fra omgivelserne til organismen.
”...assimilation must instead be understood as trea-
ting new material as an instance of something
known” (von Glasersfeld 1995a s.62). Organis-
men ser simpelthen ikke andet end det, dets i for-
vejen udviklede skemaer sætter det i stand til: 
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...perception modifies what is percieved in order to
fit into the organism’s conceptual structures, whereas
in the general biological sense, natural selection mo-
difies the structure of organisms so that they fit
within the constraints inherent in their enviroment
... adaptation does not mean adequation to an exter-
nal world of existing things-in-themselves, but rather
improving the organism’s equilibrium, i.e., its fit,
relative to experienced constraints (von Glasersfeld
1995a s.63). 

Dvs perception er samtidig en tilpasning til og en
tolkning ud fra et eksisterende begrebsapparat.
Denne tilsyneladende omvendte adaptation virker
kun mærkelig, hvis man har opfattelsen af, at or-
ganismen modtager noget fra omgivelserne, som
eksisterer uafhængigt af organismen, ikke hvis
man opfatter assimilationen som en filtrering af
organismens indtryk gennem de kognitive struk-
turers si.
Når assimilation således reducerer nye erfaringer
til en bekræftelse af i forvejen eksisterende struk-
turer, rejser det uværgeligt spørgsmålet hvordan
ny viden så kan opstå. Dette forklares ved hjælp
af begrebet skema.
Et skema består af tre dele:
1. En sanset eller genkendt situation.
2. En motorisk eller kognitiv aktivitet knyttet til

situationen.
3. En forventning til resultatet af aktiviteten.

Den nye erfaring starter med at personen assimi-
lerer en situation, dvs forsøger at passe den ind i
eksisterende opfattelser, et eksisterende skema.
Dette udløser en aktivitet, som personen forven-
ter giver et bestemt resultat (nemlig det det plejer
ud fra de sansede oplevelser). Hvis resultatet ikke
svarer til forventningerne opstår der en forstyrrelse
(perturbation). Denne nye forstyrrelse kan perso-
nen naturligvis sidde overhørig, og vedkommende
lærer intet nyt, men det mest sandsynlige er, at
man prøver at fremkalde den samme situation
igen for at se, hvad der gik galt i den første assi-
milation. Dette hænger sammen med, at menne-

sket hele tiden forsøger at opretholde eller gene-
tablere ligevægt (eller ekvilibrium), dvs overens-
stemmelse mellem den sansede situation og den
forud eksisterende opfattelse. Personen vil, anden
gang situationen optræder, være opmærksom på
karakteristika, som blev overset første gang, og
disse karateristika vil da kunne indbefattes i per-
sonens skema for det pågældende fænomen, såle-
des at der dannes et nyt skema, hvis forventede
resultater passer bedre til den oplevede situation.
Man taler om en akkomodationsproces, som altså
er knyttet til skuffede forventninger, og som ænd-
rer et eksisterende skema.
Det vigtige i von Glasersfelds fortolkning er, at as-
similation og akkomodation ikke er i tid adskilte
processer, men foregår samtidigt når personen ud-
fører de til en situation knyttede aktiviteter. En-
hver assimilation indebærer mulighed for akko-
modation, idet man hele tiden afstemmer resulta-
terne af aktiviteten med forventningerne. Det er
ud fra denne opfattelse, at man kan tale om det
umulige i at overføre viden fra én person til en
anden. Modtageren vil altid sammenligne det
modtagne med sine egne skemaer (forventninger)
og enten indpasse det modtagne i den eksiste-
rende struktur (assimilere) eller ændre sin struktur
(akkomodere). Modtageren vil i en samtidig assi-
milations- og akkomodationsproces konstruere
sin egen forståelse af situationen. 
Dette ”egen” er også et omdiskuteret felt i
konstruktivismeteorierne, med rødder til de tidli-
gere berørte videnskabsteoretiske diskussioner. I
hvor høj grad er der overensstemmelse mellem
forskellige personers konstruktion af det samme
fænomen12. Systemteoretikeren Luhmann, som
gennemgås senere, baserer hele sin systemteori på
hvorledes forskellige enheder forstår og kommu-
nikerer (eller netop har svært ved at kommuni-
kere).

Læring finder altså i den traditionelle piagetske
opfattelse sted, når et skema i stedet for det
forventede resultat af en (forsøgt) assimilation
fører til en forstyrrelse af den kognitive ligevægt,
og ligevægten genskabes via en akkomodation.
Det er vigtigt at bemærke, at denne proces er for-
bundet med aktivitet. Man lærer kun noget, når
man foretager en aktivitet. Aktivitet skal som tid-

12 Et udtryk som fx socialkonstruktionister ikke ville bruge –
idet fænomenet ifølge disse først er der, når nogen konstrue-
rer deres opfattelse af det.



ligere nævnt ikke opfattes som en manipuleren
med ting. Det skal forstås bredt som en bevidst
forholden sig til noget uden for én selv, fx en re-
flekteren over hvorledes præsenterede synsvinkler
er i overensstemmelse med ens egne. Man kan
derfor godt lære i en tilsyneladende passiv situa-
tion som et fordrag, hvis blot man lytter aktivt,
dvs. hele tiden overvejer det sagte i forhold til
egne opfattelser.

Umiddelbart kan det se ud som om denne model
for læring er mest velegnet til at forklare, hvordan
man lærer inden for et område, som man har et
vist kendskab til i forvejen. Men hvorledes lærer
man så om fænomener, som man ikke har nogle
billeder af i forvejen, hvilket jo er tilfældet med
megen fysik. Det gælder fx hele atom- og kernefy-
sikken, men også fænomener som fx lysets bryd-
ning i gitter. Pointen er, at uanset hvor fjernt fra
en elevhverdag, de nye fænomener er, vil eleverne
have/fremmane nogle billeder, så snart der sættes
ord på fænomenerne. Lige så snart man (læreren)
fx nævner ”lys’ brydning i gitter” vil elever akti-
vere deres skemaer/billeder for lys og gitter. Det
kan være en elektrisk pære, sollys o.l. og et fængs-
elsgitter. Der er langt herfra og til forstå og for-
klare laserlysets brydning i et optisk gitter. Men
lærerens opgave er at hjælpe eleverne med at gå
den lange vej. Med at opbygge nye skemaer som
kan rumme det nye fænomen, fx ved møjsomme-
ligt at forklare hvilket billede, det her er relevant
at have for lys, og hvordan man her skal opfatte et
gitter. Undervejs vil man gøre udstrakt brug af al-
lehånde hjælpemidler såsom sproglige omskriv-
ninger, tegninger, demonstrationsforsøg, øvelses-
resultater mm.13

KRITIK AF PIAGET

Piagets stadieteori er blevet kritiseret på mange
punkter. Det er nu almindeligt anerkendt at børn
og unges udviklingsstadier er forskellige for for-
skellige områder. Det giver derfor ikke mening at
sige, at en person er på et bestemt udviklingssta-
dium. Men Piagets fortjeneste er at have udviklet
et begrebsapparat om tankeprocesser, som er
brugbar ud over stadieteorien.
De fleste af Piagets undersøgelser af hvorledes
børn og unge tænker om forskellige emner om-

handlede mindre børn (4-14 år) i den konkret-
operationelle fase. Der er iflg. Bliss 1995 kun én
af Piagets bøger, som omhandler formelle operati-
oner for unge og voksne. 
Selve det at opdele menneskers udvikling i stadier,
som hver især er karakteriseret ved bestemte må-
der at tænke på, er måske problematisk. Mange
undersøgelser og nytolkninger af Piagets arbejde
kommer til det resultat, at man med lige så god
ret kan tale om områdespecifik udvikling og reor-
ganisering af viden. En række undersøgelser af
16-19 åriges brug af proportionalitet tyder fx på,
at det at kunne tænke med proportionalitet mere
er en række forskellige kontekstafhængige strate-
gier end én kognitiv struktur14.
Tamir (1998) påpeger, hvorledes udviklingen af
procedural viden antyder, at termer som intuition
og refleksion giver en mere rammende beskrivelse
af de intellektuelle ændringer, der sker i en voksen
end Piagets udvikling fra konkret til formallogisk
tænkning.

Alligevel har den formelt operationelle tænkning
fået status som den ”højeste” form for tænkning,
den tænkemåde, som bør være endemålet for
måske især den naturvidenskabelige undervisning.
Men måske har Piaget gjort formal-tænkning til
en falsk gud, som Bliss udtrykker det. Formal-
tænkning er en evne til at kunne ræsonnere med
symboler i stedet for konkrete objekter, men
måske er dette blot en bestemt måde at tænke på i
bestemte situationer, når man har lært, at der er
brug for det, i stedet for en generel, almen evne
med universel anvendelse. I hvert tilfælde er der
ikke meget der tyder på, at mennesker, der har
nået det formelt-operationelle stadium, anvender
formaltænkning i deres hverdag15.

En vigtig kritiker med rod i naturvidenskaberne
er Ausubel (Ausubel 1968), som med udgangs-
punkt i begrebet meningsfuld læring fremhæver
vigtigheden af at koble det, man lærer, med den
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13 Der er derfor også en lang tradition for, og en bred forsk-
ning i, anvendelse af grafer, tegninger og figurer til støtte for
fysikforståelsen (se kap.7).
14 Se fx Mellar 1991.
15 Jfr. Säljö 1995.
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viden, man har i forvejen, og som desuden gør op
med Piagets opfattelse af formel-operationel
tænkning som et udviklingsmæssigt endemål.

Meningsfuld læring involverer for Ausubel, at den
lærende bestræber sig på at relatere ny viden på en
selvstændig og bevidst måde til relevante eksiste-
rende begreber eller opfattelser i sin kognitive
struktur (Novak 1978).
Ausubel ser meningsfuld læring som en modsæt-
ning til udenadslære, der ikke danner kognitive
strukturer, og pointerer, at modstillingen me-
ningsfuld læring – udenadslære er principielt for-
skellig fra modstillingen modtagende læring –
aktiv opdagelseslæring. Dette stiller Ausubels
medarbejder Joseph D. Novak op i ovenstående
todimensionelle figur, hvori han placerer nogle
typiske læringsformer (Novak 1977, p. 101).

Egne opdagelser kan således indeholde uden-
adslære, og modtagelse af viden kan være me-
ningsfuld. Man må også erkende, at skolens un-
dervisning ikke meningsfuldt kan bestå af selv-
stændige opdagelser, men snarere af meningsfulde
forklaringer. Umuligheden af, at elever selv skal
kunne opdage16 de sidste 3-400 års fysikviden,
gør det derfor til en central opgave for skoleun-

dervisningen at gøre den almindelige forklarende
undervisning meningsfuld.
Ausubel mener, at elever ikke udvikler generelle
kognitive strukturer eller lærer generelle kognitive
tænkemåder som fx logisk-deduktiv tænkning,
men at de tilegner sig et hierarkisk netværk af spe-
cifikke begreber, som hver især og i kombination
med hinanden giver mening til deres erfaringer.
Evnen til fx problemløsning udvikles derfor ikke
på grund af en generel udvikling i kognitivt stade,
men snarere som resultat af øget differentiering og
integration af relevante begreber i den kognitive
struktur – hvilket man selvfølgelig kan mene er
udtryk for en udvikling i kognitivt stade.
Baseret på en række studier af elevers kognitive
formåen (meget lig Piagets berømte forsøg) kon-
kluderer Novak (1978, p.25):

The composite of the above studies, with datacollec-
tion completed prior to 1973, led us to the inesca-
pable conclusion that a significant percentage of
young children (first and second grade, JD) could
demonstrate highly formal reasoning in explanations
of phenomena for which they have had appropriate
cognitive preparation, i.e. carefully designed audio-
tutorial science lessons. 

Selv elever, som udviklingsmæssigt er langt fra det
formelt-operationelle stadie, kan altså ved hjælp af
rigtigt tilrettelagt undervisning lære abstrakt
tænkning. Omvendt vil alle fysiklærere vide, at

16 Discovery learning var et fremtrædende begreb inden for
science undervisning i slutningen af 60'erne og begyndelsen
af 70'erne med slagord som “the pupil as scientist”.



det at være på det formelt-operationelle stadie
ikke er nogen garanti for, at elever udnytter deres
potentielle evner. Dette kunne tyde på at læring
frem for en generel kognitiv udviklingsproces (der
foregår i stadier) snarere er en specifik tilegnelse af
kompetencer inden for konkrete vidensområder,
hvor undervisningens tilrettelæggelse har stor ind-
flydelse på disse kompetencers udvikling.
Novak påpeger også, hvorledes det at lære formel
operationelle kompetencer sjældent demonstrerer
overførselsværdi af nogen betydning. Han lægger
mere vægt på at lære elever at forstå begrebernes
evne til at forklare erfaringer og forsøg og mener,
at der er større sandsynlighed for overføring ved
at give elever en vis epistemologisk indsigt og for-
ståelse for, hvorledes begreber er udviklet kultu-
relt.
Denne fokuseren på at lære konkrete begreber har
som sagt stor udbredelse inden for naturviden-
skabernes uddannelsesteori. Novak har som et
pædagogisk hjælpemiddel hertil udviklet det
såkaldte begrebskort, som har fået relativ stor ud-
bredelse (se fx Dolin&Ingerslev 1994).

Alle disse indvendinger kan sammenfattes som en
kritik af Piagets intellektualisme. Han beskæfti-
gede sig primært med børns udvikling af kogni-
tive færdigheder (og ikke følelser) inden for natur-
videnskabelige fagområder (og ikke inden for fx
musik, litteratur o.l.). En kritik som er berettiget
og vigtig at være bevidst om, når hans teorier skal
bruges i praktiske undervisningssammenhænge.
Men samtidig en kritik som ikke er rimelig som
en vurdering af Piagets arbejde, al den stund Pia-
get bevidst valgte at beskæftige sig med kognitiv
udvikling vedrørende logisk tænkning. 

Ud over den ret ensidige koncentreren sig om for-
mal-logisk tænkning er Piaget blevet kritiseret for
ikke i tilstrækkelig omfang at tage hensyn til de
sociokulturelle omstændigheder ved læring.
Denne kritik er mest vidtgående blevet udmøntet
i de senere omtalte kulturhistoriske tilgange. Ret-
ninger som til gengæld kan beskyldes for at redu-
cere kognitiv udvikling til læring af en kultur.
Endelig er Piaget blevet beskyldt for i højere grad
at beskæftige sig med udviklingen af viden end
udviklingen af elever. Fordi han var interesseret i

nogle generelle kognitive udviklingstendenser, ig-
norerede han personernes individuelle forskellig-
heder, og hvorledes vi hjælper hinanden med at
konstruere viden. Der er ingen tvivl om at denne
leden efter generaliseringer for individuel udvik-
ling er sket på bekostning af den umiddelbare an-
vendelighed af teorierne i praksis over for kon-
krete og meget forskellige elever i mange forske-
lige situationer.

Denne kritik af Piaget for egocentrisme, for at ne-
gligere de sociale aspekter af udvikling, er en
problematisering af det grundlæggende syn, Pia-
get har på kognitiv udviking. Et grundsyn som i
de sidste årtier er blevet udfordret af genopdagel-
sen af Vygotsky op gennem 1980'erne.

Piaget contra Vygotsky

Med udgangspunkt i en opfattelse af de logiske
operationers basale betydning for menneskets
udvikling udgør Piagets arbejder en teori om
udviklingens retning følgende en fast, nærmest
prædestineret kurs. En sådan absolutisme og
stringens har på den ene side appelleret til og mu-
liggjort en undervisningsmæsig operationalisering
af teorien, hvilket mange har forsøgt17, men på
den anden side også afdækket en række svagheder
som vist ovenfor. Der er derfor en række forskere
som sættes op mod Piaget hvoraf Vygotsky utvivl-
somt er den vigtigste. 
Lev S.Vygotsky blev født samme år som Piaget
(1896), men døde allerede 1934. Et af hans vig-
tigste bidrag til psykologien er hans teori om
sprogudviklingen (Vygotsky 1971), som han så
som en af de centrale elementer i bevidsthedsud-
viklingen. Men også hans teori om zonen for nær-
meste udvikling har fået stor betydning for de se-
neste års pædagogiske debat. Se kap. 11.

Vygotsky lagde ikke vægt på bevidsthedens evne
til formal-logisk tænkning, men så snarere mental
udvikling som en stadig bedre evne til at beherske
kulturelle symboler og strukturer. 
Bruner (1998) omtaler forskellene mellem Piaget
og Vygotsky som en ”frugtbar uforenelighed”
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17 Se fx omtalen af CASE-projektet senere.



190

(s.319) og lader dem repræsentere to uforenelige
tilgange til udvikling.
Hvor Piagets problem var, hvordan den enkelte
udvikler stadig mere avancerede logiske evner, var
Vygotskys, hvorledes vi tilegner os vores kultur og
dens forskellige grader af symbolik.
Hvor Piaget ser generelle, abstrakte lovmæssighe-
der, der kan læres af formel-logisk vej, ser Vygot-
sky kulturelle artefakter, kulturelle værktøjer, som
skal tilegnes i en dialog med den kultur, de er
frembragt af.

Som en hel central pointe kan man slå fast, at de
to teorier er udviklet med forskelligt perspektiv
for at forstå forskellige områder, de er så at sige
vokset ud af to forskellige verdensbilleder. Heri
ligger også forklaringen på, hvorfor de har fået
anvendelse inden for forskellige dele af uddannel-
sesforskningen, og måske har vi her gemt en af de
afgørende forskelle på naturvidenskabelige og hu-
manistiske arbejdsformer.
Dette perspektiv udvikles yderligere i kap. 11.

I det følgende vil jeg se, hvorledes arven efter Pia-
get er blevet løftet, er blevet beriget og i nogle
tilfælde forkastet.

KONSTRUKTIVISMENS NYE

GENNEMBRUD

Joan Solomon (1994) lader Piagets bog fra 1929:
The Childs Conception of the World være en af
de første konstruktivistiske tekster, men uden
større praktisk betydning, bl.a. fordi Piaget ikke
var særlig interesseret i undervisning. Netop be-
hovet for en ændret undervisningspraksis i science
ser Joan Bliss (1995) som starten på en konstruk-
tivistisk orienteret interesse for børn og unges
læring af science, og hvordan der skal undervises
heri. Især sputnikchokket i 1957 gav anledning til
en række uddannelsesprojekter, som udviklede

undervisningsmaterialer og ændrede læseplaner i
science i retning mod bedre begrebsforståelse bl.a.
via eksperimentelt arbejde især i fysik18.
Joan Solomon (1994) viser, hvorledes konstruk-
tivismen ved sin fremkomst ”acquired a new voca-
bulary to match new intentions” (s.3), og at det,
der får en ny retning til at slå igennem, ikke så
meget er det nye eller originale, men snarere at
der for mange er tale om genkendelige termer og
synspunkter, men med et nyt samlet perspektiv og
en ny mening i de gamle ord. Der skabes et nyt
udsigtspunkt til det samme landskab. Et nyt vo-
kabularium skaber således et sprogligt netværk,
der i sig selv udgør en teoridannelse. Solomon
fremhæver Driver & Easly 1978 som den artikel,
der etablerede konstruktivismen i science uddan-
nelsesdebatten. Heri blev samlet et sprogbrug og
et begrebsapparat, som kunne bruges i en fortsat
udvikling af den konstruktivistisk baserede ud-
dannelsesforskning. Nye metaforer som ”eleven er
ikke et tomt kar” blev almindelige, og opfattelser
og hændelser, som lærere altid havde oplevet i
klassen, blev nu interessante og genstand for
forskning:

...it would seem that more valuable information
could be gained by both curriculum developers and
the practising teacher through interviewing pupils in
order to understand their ideas. (Driver & Easley
1978, s.79).

Elever har altid ”svaret forkert” på baggrund af
egne ideer og opfattelser, og det var blot blevet af-
færdiget med ”de hører aldrig efter, hvad jeg si-
ger” eller lignende. Nu fremkom der i løbet af
80'erne en strøm af undersøgelser af børn og un-
ges opfattelser af forskellige naturvidenskabelige
fænomener, der blev afholdt konferencer om ”Mi-
sconceptions in Science and Mathematics”, man
diskuterede om det skulle hedde ”preconcepti-
ons”, ”intuitive conceptions”, ”misconceptions”,
”everyday-concepts” eller noget helt andet, og da
de viste sig resistente over for undervisning19

endte man med at benævne dem ”childrens’ alter-
native frameworks”20.
Samtidig begyndte man at undervise efter kon-
struktivistiske ideer. I begyndelsen primært base-
ret på et Piaget-inspireret teorigrundlag.

18 Her kan bl.a. nævnes PSSC og Nuffield, som også satte sig
spor i de danske fysiklærebøger.
19 Fx refererer Bliss 1995 et fysikundervisningsprojekt som
bl.a. vha computersimulering gennem tre år forsøgte at få
elever til at erstatte deres fejlagtige begreber inden for meka-
nik med de korrekte newtonske. Det lykkedes kun at få øget
før-testens 1,8 rigtige ud af 24 til slut-testens 3,3 rigtige ud
af 24.
20 Igen kan der henvises til Duit 1993 for en oversigt.



Undervisningsprogrammerne kunne have til hen-
sigt at gøre de unge til ”miniaturevidenskabs-
mænd” eller de kunne fokusere på elevernes be-
grebsændringer. Fra 1984 til 1988 gennemførte
Leeds University således det såkaldte CLIS pro-
gram, ”Childrens Learning In Science”, King’s
College i London startede i 1984 sit CASE pro-
jekt, ”Cognitive Acceleration in Science Educa-
tion” (i vid udstrækning baseret på den tidligere
omtalte “matching model”) og det australske
PEEL projekt, ”Project for Enhancing Effective
Learning” startede i 1985. Disse projekter havde
forskellig ”succes”, men de var med til at udvikle
teorien i praksissammenhænge – og de bidrog til
det konstruktivistiske vokabularium med ord som
”active learning” og ”metacognition”. De vil alle
blive behandlet grundigere senere.

Denne meget brede og søgende måde konstrukti-
vismen er vokset frem på som en reaktion på den
herskende undervisningsform, og den til en vis
grad manglede læringsteoretiske fundering, mu-
liggjorde en følelse af samhørighed, samtidig med
at det gav rum for et bredt spektrum af teoridan-
nelser, som efterhånden har udkrystalliseret sig i
en række konkurrerende positioner.

FORSKELLIGE KONSTRUKTIVISTISKE

RETNINGER

Konstruktivismen er en bred lære. Som en beteg-
nelse for det pt herskende paradigme indenfor na-
turvidenskabsundervisning, at viden er noget der
aktivt konstrueres af den enkelte, er det et syns-
punkt som de fleste kan tilslutte sig. I sin blødeste
variation ses konstruktivismen som god, engage-
ret undervisning, hvor elevernes ideer respekteres,
og hvor læreren ikke dominerer klasserummet. En
undervisning hvor læreren ikke ser eller interesse-
rer sig for teoretiske problemer af epistemologisk
eller ontologisk art, men primært ser pædagogiske
udfordringer. I den anden ende af spektret findes
forskellige varianter af en mere radikal form for
konstruktivisme, som ser viden som en tolkning
af verden uden at ville udtale sig om verden, ja
som kan opfatte konstruktivistisk læring som en
tautologi (idet enhver læreproces jo indebærer
konstruktion). Samtidig kan konstruktivisme-
begrebet som tidligere diskuteret bruges udeluk-

kende om læreprocessen, bruges udelukkende om
videnskabsteoretiske aspekter, eller man kan lade
det omfatte begge.
Det er næppe muligt af danne sig et fuldstændigt
overblik over dette spektrum. De forskellige ret-
ninger deler sig efter mange kriterier, og hvis man
vil fokusere på uenigheden, er der næsten lige så
mange retninger, som der er forskere. Paul Ernest
1995 har foretaget en opdeling af de retninger,
der er repræsenteret i Steffe & Gale 1995 og som
har interesse for undervisning. Denne bog er re-
sultatet af en konference: Alternative Epistemolo-
gies in Education Conference, ved The University
of Georgia i 1992 . Den er domineret af forskere
fra USA og omegn. På trods heraf og selv om der
er sket en del siden, giver bogen alligevel et godt
overblik over de herskende retninger inden for
især radikal orienteret konstruktivisme.

Paul Ernst argumenterer for, at følgende kompo-
nenter indgår i et uddannelsesmæssigt paradigme:

1. Ontologi: holdning til eksistens dvs forholden
sig til hvordan verden er og hvad der befolker
den.
2. Epistemologi: holdning til hvilken natur, oprin-
delse og gyldighed subjektiv viden har og hvorle-
des individer lærer samt tilsvarende en holdning
til konventionel, alment accepteret viden og en
teori om sandhed.
3. Metodologi: En holdning til hvilke metoder og
teknikker der er velegnede og valide til at danne
og bekræfte viden.
4. Pædagogik: En holdning til undervisning (tea-
ching) – hvorledes fremmes læring i overens-
stemmelse med paradigmets epistemologi?

Paul Ernest inddrager således både videnskabs-
teoretiske (punkt 1, 2 og 3) og læringsteoretiske
(punkt 3 og 4) holdninger i sin opdeling.
Der kan naturligvis være et vist overlap mellem 3
og 4 (og mellem 2 og 3), men i en oversigt som
bl.a. har til formål at fremdrage pædagogiske kon-
sekvenser giver det god mening at fremhæve
pædagogikken som en særskilt komponent, og jeg
vil prioritere dette over en gennemgang af meto-
dologien, der i højere grad er af forskningsmæssig
interesse.

191



192

Udover disse 4 komponenter vil de forskellige ret-
ninger også adskille sig ved det sprogbrug, de har
udviklet, og dermed ved de metaforer, billeder og
værdier de hver især har og måske også ved deres
menneskesyn. Derfor vil jeg også, i det omfang
det er karakteristisk for de pågældende retninger,
medtage disse dimensioner i den følgende gen-
nemgang. 

Figuren på dette opslag kan hjælpe med at give en
oversigt over de konstruktivistiske retninger, der
hyppigst refereres til i litteratur om læringsteorier

(og specielt inden for naturvidenskaberne). Jeg
har ladet dem udspringe af de to hovedpositioner
som hhv. Piaget og Vygotsky har formuleret, og
som er gennemgået i det foregående. Under disse
– alle konstruktivismeteoriers ”stamfædre” – har
jeg anbragt de retninger som er inspireret af dem.

For overskuelighedens skyld har jeg over for figu-
ren givet et ultrakort resumé af de vigtigste teo-
rier. For hver teori er desuden angivet de pædago-
giske hovedpointer og de centrale udenlandske og
danske repræsentanter for teorien.
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Kognitive skemaer: Opbygning af mentale ske-
maer i en adaptiv ligevægtsproces baseret på assi-
milation og akkomodation. Stadieteori for udvik-
ling. Vægt på formal-logisk tænkning hos den en-
kelte. Pædagogik: Fremme den enkeltes tankevirk-
somhed og udvikling af mentale skemaer via kogni-
tive konflikter.(Piaget)

Kulturhistorisk skole: (Virksomhedsteori) Sub-
jektets forhold til omverdenen formidles (medie-
res) gennem produktiv virksomhed. Det eksterne
internaliseres gennem brug af kulturelle frembrin-
gelser (redskaber, symboler, modeller, sprog – ar-
tefakter). Det sociale kommer før det individu-
elle. Psykiske processer er internaliseret socialitet.
Pædagogik: Elever skal indføres i de kulturelle frem-
bringelser vha en voksen vejleder.(Vygotsky, Le-
ontjev, Luria)

Mesterlære: Social praksis er det primære og
læring er en af dens karakteristika. Udgangspunk-
tet er deltagelse i et praksisfællesskab, tilegnelse af
faglig identitet, læring uden formel undervisning,
evaluering gennem praksis. Learning by doing
(Dewey). Pædagogik: Opbyg ikke-skolastiske
praksisfællesskaber.
(Lave og Wenger, Dk: Kvale)

Distribueret kognition: Tager udgangspunkt i
virksomhedsteorien, og da erkendelsen foregår via
artefakter er det ikke noget der sker i hovedet på
den enkelte, men kognitionen er spredt ud mel-
lem individer og ligger også i artefakterne. Institu-
tioner kan tænke og samfund huske. (Salomon)

Situeret læring: Kognition og læring finder sted i
en kontekst som ikke kun har indflydelse på
tænkningen og læringen, men som er bærer af det
lærte. Læring finder sted gennem i første omgang
perifer deltagelse i et praksisfællesskab og senere
gradvis øget engagement og kompleksitet.
Pædagogik: Opbyg praksisfællesskaber. (Lave og
Wenger)

Erfaringslæring: (experiential learning) Kolb sam-
menstiller Piaget med bl.a. Dewey og Kurt Lewin
og opstiller læringscirklen der indeholder stadi-
erne i en læreproces. Mener der er to dimensioner
i al læring: Begribelse og omdannelse, der uds-
pænder 4 orienteringer der hver især passer til sta-
dier i læringscirklen, hvorved der defineres 4 for-
mer for erkendelse. Til hver erkendelsesform til-
lægges en uv-form.
(Kolb, Dk: Illeris)

Radikal konstruktivisme: Vi konstruerer selv vo-
res erfaringer med og teorier om verden i vores
egen bevidsthed (i form af mentale repræsentatio-
ner). Viden er et erfaringsmæssigt fit til omverde-
nen, ikke en ontologisk sandhed. Kendskab til den
enkelte elevs tænkemåde central.
(von Glasersfeld)

Operativ konstruktivisme: Arbejder med syste-
mer, der er selvreproducerende og som kan mar-
kere forskelle (selvreferentielt-lukkede). Det psy-
kiske og sociale er to adskilte områder der opere-
rer med hvert sit forskellige sæt af elementer hhv
følelser, tanker og kommunikation. Sproget er et
medie som gør kommunikation mulig. Erken-
delse er den operation at markere en forskel.
Undervisning er kommunikation. Pædagogikken
består i at tydeliggøre kommunikationen.
(Luhmann, Dk: Jens Rasmussen)

Socialkonstruktivisme/konstruktionisme: Baseret
på Vygotsky – mening dannes i social interaktion.
I sin mest radikale form er viden den sproglige
konstruktion man kan blive enige om i en vis
gruppe, så det er en ontologisk opfattelse hvor
verden først konstitueres når mennesker fastslår
det. Opbyg kommunikative fællesskaber. (Kenneth
J. Gergen)

Konstruktivistiske hovedretninger
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Af pladshensyn er oversigten meget summarisk og
desuden udledt af tekster, der ikke altid eksplicit
har formuleret sig om de nævnte dimensioner –
det har ofte været nødvendigt med en vis tolk-
ning.

Traditionel empirisme er tidligere omtalt som den
position, konstruktivismen samlet har taget af-
stand fra, og for sammenlignelighedens skyld kan
det være nyttigt først at opridse dens synspunkter.
Den er baseret på det tomme kar, den blanke
tavle som metaforen for bevidsthed. Dens verden er
Newtons absolutte rum som reelt eksisterende og
dens epistemologi er objektivitet – det er muligt at
opnå sand viden om verden. Pædagogisk tilrette-
læggelse vil bestå i at sørge for,at viden kan over-
føres fra lærer til elev, ofte i en behavioristisk ori-
enteret undervisning.
Denne retning har haft relativ stor betydning i
USA med tests, undervisningsskemaer osv, så op-
røret herimod er meget stærk fra amerikansk side
og ofte refererende til forhold, som er ekstreme
set med danske øjne.

Jeg har i det følgende gjort mest ud af den radi-
kale og sociale konstruktivisme, og til dels den
operative konstruktivisme, idet det er disse ret-
ninger, der har størst indflydelse på den danske
debat. 

TEORIER INSPIRERET AF PIAGET

Informations-behandlings teori

er baseret på metaforen af hjernen/bevidstheden
som en computer, hvor information og data bear-
bejdes ved hjælp af rutiner og processer, der kan
udvikles og forfines i takt med erfaringen. Megen
analyse af problemløsning er baseret på denne
metafor.
Metaforen betyder, at hjernen passivt modtager
de indkomne informationer i den (objektive)
form de har. Der sker altså ingen tolkning af in-
puttene, og der forudsættes en objektivt givet ver-
den uafhængig af den lærende, så ontologien er
den naive realisme, et newtonsk absolut rum be-
folket af materielle objekter, som vi erfarer i deres
realitet. Ernest vil på baggrund heraf end ikke ac-
ceptere informationsprocesteorien som en form
for konstruktivisme: Når noget information be-

tragtes som overført udefra, er der ikke tale om en
personlig konstruktion.
Epistemologien er realistisk, vi er i stand til at til-
egne os sand viden om vores omverden.
Det er i pædagogikken informationsprocesteorien
adskiller sig fra traditionel empirisme, idet mange
af dens fortalere – i modsætning til hvad Ernest
mener – ikke ser læring som en passiv proces,
men som en aktiv konstruktion baseret på
foregående viden. Udvikling af viden ses som vok-
sende hukommelse, opmærksomhed og
problemløsningsevne. Det handler om at udvikle
elever fra novicer til eksperter.
Ausubel gøres til indtægt for denne retning.

Erfaringsbaseret  læring

Er en læringsteori udviklet af David Kolb 1984.
Den bygger på tre klasiske læringsteoretikere,
nemlig John Dewey, Kurt Lewin og Jean Piaget.
Disse tre har det til fælles, at de ser læring som en
i sin natur spændings- og konfliktfyldt aktivitet.
De opererer med hver sine konfliktpar:

Dewey arbejder med modsætningen mellem ind-
tryk, som giver ideer styrke, og tanker og ideer,
der målretter ens virksomhed
Lewin arbejder med modsætningen mellem kon-
krete erfaringer og abstrakte begreber
Piaget ser læring som vekselvirkningen mellem
akkomodation af ideer til den ydre verden og
assimilation af erfaring i eksisterende strukturer.

Samtidig understreger Kolb erfaringens rolle.
Denne tilgang bruger Kolb til at tage afstand fra
dels rationalistiske (ensidigt kognitive) læringsteo-
rier, som lægger vægt på videnstilegnelse og at
kunne manipulere og huske abstrakte symboler,
og dels den behavioristiske læringsteori med dens
benægtelse af bevidsthed og subjektive erfaringer.

Nøglebegrebet er erkendelse som udspændes mel-
lem en begribelse (eng. prehension), der repræsen-
terer forskellige måder til at få hold på (grasping)
erfaringer om verden, og en omdannelse (eng.
transformation), der omfatter forskellige måder at
påvirke verden og sine oplevelser af verden på. Be-
gribelsen opdeles igen i en umiddelbar opfattelse
(konkrete erfaringer – apprehension) og en bear-



bejdende forståelse (abstrakt begrebsdannelse –
comprehension), mens omdannelsen opdeles i en
udadrettet manipulation (aktivitet/handlen –
extension) og en indre reflektion (reflekteren – in-
tention). 
Den lærende har således brug for at kunne for-
holde sig til ethvert fænomen på disse 4 måder:

Evnen til at gøre konkrete erfaringer: ikke forud-
indtaget involvering, åbenhed.
Evnen til at kunne foretage reflekterende observa-
tioner: observere og reflektere over observationer
fra mange synsvinkler.
Evnen til abstrakt begrebsdannelse: at kunne danne
begreber som integrerer observationerne i logiske
teorier.
Evnen til aktiv eksperimenteren: problemløsning,
manipulation.

Pointen er, at en egentlig læring forudsætter både
en begribelse af en oplevelse og en omdannelse af
oplevelsen. Den lærende skal derfor gennem en
såkaldt læringscirkel med de fire aktivitetsformer
for at opnå en fuldstændig forståelse for et fæno-
men.

Herved udspændes et koordinatsystem med fire
rum, der hver repræsenterer en erkendeform:

Konvergent erkendelse: Domineret af abstrakte
begreber og aktiv eksperimenteren, fx løsning af
specifikke, velstruktureredde problemer vha.
deduktion.
Divergent erkendelse: Umiddelbarhed og opmærk-
somhed på meninger og værdier, så de konkrete
situationer ses fra flere perspektiver og med
mange relationer. Observation mere end handlen.
Assimilativ erkendelse: Abstrakt begrebsliggørelse
koblet med refleksion. Modeldannelse som søger
at passe virkeligheden ind i en given struktur.
Akkomodativ erkendelse: Den umiddelbare kon-
krete oplevelse kombineret med en aktiv eksperi-
menteren. Man søger muligheder og tilpasser sig
skiftende omstændigheder og er villig til at forka-
ste hypoteser.

Læringen kan derfor opstilles som en cyklisk pro-
ces, hvor der veksles mellem de fire erkendelses-
former i regredierende og ekpanderende faser.

Kilde: Illeris 1995, s.77]

Selv om modellen har sine svagheder, fx opfattel-
sen af læring som en cyklisk proces der skal gen-
nemløbes i en bestemt rækkefølge, er en af dens
styrker, at de to piagetske erkendeformer, assimi-
lation og akkomodation, udvides med en dimen-
sion, der giver plads til forskellige måder at for-
holde sig til det konkrete læringsindhold på.

Knud Illeris (fx 1995) har arbejdet en del med
Kolbs læringsbegreber. Han har bl.a. bygget en di-
daktisk model op på Kolbs læringscirkel, hvor
han til Kolbs erkendeformer lader svare nogle di-
daktiske principper. Erkendeparret akkomodativ-
assimilativ lader Illeris svare til undervisningssty-
ringen som hhv. deltagerstyring og lærerstyring.
Erkendeparret konvergent- divergent lader Illeris
svare til indholdsudvælgelse, nemlig hhv. stoffixe-
ret indhold contra problembaseret indhold. Disse
to akser udspænder fire rum (som så svarer til de
fire adaptationsmåder), som Illeris hver især lader
svare til en arbejdsform:

Projekt: deltagerstyret og problemorienteret
(svarende til konkret oplevelse)
Opgavearbejde: Lærerstyret og problemorienteret
(svarende til den reflekterende observation)
Undervisning: Lærerstyret arbejde med stoffet
(svarende til abstrakt begrebsliggørelse)
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Studier: Deltagerstyret arbejde med stoffet (sva-
rende til aktiv eksperimenteren)

Kilde: Illeris 1995, s.131]

Selv om denne sidste model kan være be-
snærende, er det dog problematisk at presse 
al læringsarbejde ind i en model med to dimen-
sioner.

Operativ konstruktivisme

Den operative konstruktivisme har haft en vis
indflydelse på den danske konstruktivismedebat,
især gennem Jens Rasmussen 1996. Udgangs-
punktet er den tyske sociolog Niklas Luhmanns
(1927-) systemteori. I stedet for differencen mel-
lem subjekt og objekt indfører han differencen
mellem system og omverden. Luhmann bruger
betegnelsen system om alle områder, der kan afg-
rænses fx markedssystemet, sundhedssystemet, so-
ciale grupper, enkeltindivider. Pointen ved syste-
mer er, at de skaber sig selv og refererer til sig selv.
Ligesom det er tilfældet med Piaget, får Luhmann
sine metaforer for systemer fra biologien, nemlig
fra den chilenske biolog Maturana, som ud fra ar-
bejder med levende systemers og nervesystemers
organisering udleder, hvorledes systemer er orga-
niseret som et netværk af processer, der selv pro-
ducerer de komponenter, som netværket består af.
Systemet skaber så at sige sin egen virkelighed.
Ud fra forsøg konkluderede Maturana at der ikke
overføres informationer fra omgivelserne til ner-
vesystemet, fordi det nervesystemet sanser er af-
hængigt af nervesystemet selv – samme grund-

tanke som von Glasersfelds fortolkning af assimi-
lationsprocessen, ifølge hvilken individet jo kun
ser det, som dets skema tillader. Det er således
ikke dækkende at sige, at selvreferentielle systemer
tilpasser sig omgivelserne. Det er umuligt (og også
uhensigtsmæssigt), fordi der er så mange systemer
at forholde sig til, og fordi de ændrer sig så hur-
tigt. I stedet forsøger det enkelte system (individ)
at reducere kompleksiteten i omverdenen ved at
vælge hvilke af omverdenens mange komplekse
relationer, systemet selv vil rekonstruere i form af
andre sammenhænge med færre relationer og der-
med en reduceret kompleksitet. En person anven-
der udelukkende sine egne operationer til at for-
binde sig med omverdenen, der kommer ikke no-
get udefra og ind i systemet, men når personen
foretager bevidsthedsoperationer, reproducerer det
altså stadig større dele af omverdenen i sig, og
personsystemet udvider sig.
I denne opfattelse af individet defineres viden som
den øgning i kompleksitet, et system opnår ved at
reducere omverdenens kompleksitet. Denne viden
opnås, ved at det erkendende system vælger, væl-
ger hvad der skal med, og hvad der ikke skal med
i systemets kompleksitet, altså producerer for-
skelle.
Undervisning er her et spørgsmål om kommuni-
kation mellem forskellige systemer (læreren, en
elev, klassen), og da kommunikation ikke er ren
overførsel af information, fordi modtageren tolker
det afsendte, er der stor risiko for at fx det læreren
siger ikke er det eleven hører. Men pointen er, at
forståelsen er en komponent i kommunikations-
processen, hvorfor man altid må reflektere over
kommunikationsprocessen: ”Hvad mener du med
det du siger?”, ”hvad betyder dit tonefald?” osv.
Forståelseskontrol og fremhævelse af intentio-
nerne med undervisningen bliver en vigtig del af
undervisningen.
Denne beskrivelse af opbygning af individuel vi-
den ligger i forlængelse af den radikale konstrukti-
vismes læringssyn.

Radikal konstruktivisme

Den radikale konstruktivisme er udviklet af Er-
nest van Glasersfeld (1917-) på baggrund af en
fortolkning af Piagets arbejder. von Glasersfeld



… starts from the assumption that knowledge, no
matter how it be defined, is in the heads of persons,
and that the thinking subject has no alternative but
to construct what he or she knows on the basis of his
or her experience. (von Glasersfeld 1995a s.1)

Viden er altså en personlig konstruktion, og som
baserer sig på følgende to principper:

1. knowledge is not passively received but built up by
the cognizing subject;

2. the function of cognition is adaptive and serves
the organization of the experiential world, not the
discovery of ontological reality. (von Glasersfeld
1995a s. 18)

Det første princip er blot det fælles grundlag for
alle konstruktivistiske retninger, men med det an-
det princip adskiller von Glasersfeld sig fra den
trivielle konstruktivisme og dens empiristiske epi-
stemologi. I modsætning hertil postulerer den ra-
dikale konstruktivisme ikke at give det ultimativt
sande billede af verden:

”Radical construktivism is uninhibitedly instrumen-
talist. It replaces the notion of “truth” (as true repres-
entation of an independent reality) with the notion
of “viability” within the subjects’ experiential world.
Consequently it refuses all metaphysical commit-
ments and claims to be no more than one possible
model of thinking abouth the only world we can
come to know, the world we construct as living sub-
jects.” (von Glasersfeld 1995a s.22)

Som von Glasersfeld skriver et sted, så er den
radikale konstruktivisme en teori om viden, ikke
om væren, eller:

”Radical constructivism is intended as a model of ra-
tional knowing, not as a metaphysics that attempts
to describe a real world.” (von Glasersfeld 1995a s.
24).

Den radikale konstruktivisme er således neutral i
sin ontologi, idet den intet kan eller vil sige om
den verden, der giver anledning til den enkeltes
sanseindtryk. Denne instrumentelle holdning har
fået mange til at beskylde den radikale konstrukti-

visme for solipsisme, dvs. den opfattelse at intet
eksisterer uden for den enkeltes hoved. Og hvis
man benægter, at viden korresponderer med en
objektiv verden, hvad skal viden så vurderes ud
fra? Ingen vil vel vedgå sig solipsisme som en
brugbar forklaring af verden og dermed som en
basis for viden. Eller som von Glasersfeld 1995a
udtrykker det:

In practice, solipsism is refuted daily by the experi-
ence that the world is hardly ever what we would
like it to be (s.113)

Det andet princip handler om epistemologisk re-
lativitet, og von Glasersfelds store arbejde har lig-
get i en detaljeret gennemgang af, hvorledes et in-
divid konstruerer sin viden21.
Metaforen for hjernen/bevidstheden er en biologisk
organisme, der udvikler sig. Ligesom de biologi-
ske arter udvikler sig i den biologiske evolution,
vil hjernens skemaer udvikle sig i en tilpasnings-
proces til individets erfarne verden.

Igen er det vigtigt at slå fast, at den radikale kon-
struktivisme er en teori om viden ikke om væren.
Men selvfølgelig kan man ikke bare konstruere
den viden, man har lyst til. Den er baseret på to
principper:
1. Menneskelige handlinger er målrettede inden
for en (erfaringsbaseret) opfattelse af, at der er en
vis orden og rationalitet i verden. Vi har erfaring
for at visse ting går godt og andre ikke, og vi for-
søger at gentage det, der gik godt, og undgå uhel-
dene.
2. Viden består af skemaer, begreber og tanker,
som er udviklede i overensstemmelse med punkt
1. Viden handler om de måder, det tænkende
subjekt har udviklet sit begrebsapparat på, så det
er i overensstemmelse med den verden vedkom-
mende erfarer.

Viden er således ikke dele af en objektiv, obser-
vatøruafhængig verden, men en del af observa-
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21 Hovedtrækkene er gennemgået i det tidligere afsnit om
Piaget. I von Glasersfeld 1995b gennemgås begrebet reflekte-
rende abstraktion, med hvilket von Glasersfeld redegør for
hvilke kognitive processer et individ bruger til at rekonstru-
ere hans eller hendes begrebsmæssige strukturer.
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tørens erfaringer. Som von Glasersfeld 1995a cite-
rer Vico for: Ordet faktum er perfektum partici-
pium af det latinske ord for ”at lave” (to make)!
Denne opfattelse gør det bydende nødvendigt at
afklare hvad man forstår ved ”videnskabelig vi-
den”, ”rationel viden” o.l. 
Ud fra et radikalt synspunkt er den eneste måde
at definere videnskabelighed på, at se hvad viden-
skabsmænd/kvinder rent faktisk gør. von Glasers-
feld er her på linie med Maturana (1988), og han
opsummerer hans oversigt over den videnskabelige
metode:

1. Betingelserne som fænomenet er observeret un-
der skal expliciteres så observationen kan genta-
ges.
2. Der skal foreslås en hypotese som kan forklare
de interessante eller overraskende aspekter ved det
observerede fænomen.
3. Ud fra hypotesen skal der kunne udledes en
forudsigelse om en hændelse som endnu ikke har
fundet sted.
4. Man skaber de betingelser, under hvilke hypo-
tesen skal lede til observation af de forudsagte
hændelser; og disse betingelser skal også explicite-
res.

Det, der gør videnskabelig viden mere pålidelig
end hverdagserfaringer, er ikke dens anderledes
struktur, men at den er fremkommet på en expli-
cit formuleret og reproducérbar måde. 

Pædagogikken i den radikale konstruktivisme er en
bredt formuleret hensyntagen til individuel
videnskonstruktion:

Hvor træneren udelukkende fokuserer på den
trænendes udførelse må læreren bekymre sig om hvad
der sker inde i elevens hoved. Læreren må lytte til
eleven, tolke hvad eleven gør og siger, og prøve at op-
bygge en “model” af elevens begrebsstruktur. ... . I be-
stræbelsen på at få en holdbar model af elevens tænk-
ning er det vigtigt, at uanset hvad eleven gør eller si-
ger når det er i færd med at løse et problem, så må
dette betragtes som det der på dette tidspunkt giver
mening for eleven. (von Glasersfeld 1995c, p.14-
15)

Dette kræver, at læreren opbygger en atmosfære i
klassen, som giver plads til refleksion hos den en-
kelte. Læreren skal få eleverne til at reflektere over
anvendeligheden af deres opfattelser fx ved at op-
stille betingelser og rettesnore. som eleverne bliver
tvunget til at sammenstille med deres egne opfat-
telser. Herved kan eleverne bringes til opbygge el-
ler ændre deres begrebsdannelse. så den blive i
bedre overensstemmelse med videnskabeligt aner-
kendte erfaringer. 

Ud over disse meget generelle betragtninger som
man på dette niveau kan gøre sig om pædagogisk
praksis, lægger den radikale konstruktivisme stor
vægt på at motivere eleverne for læring, på at
fremme deres egen læreproces:

…the art of teaching has little to do with the traffic
of knowledge, its fundamental purpose must be to fo-
ster the art of learning (von Glasersfeld 1995a)

Et udsagn som er i god overensstemmelse med
Piagets betoning af aktivitet som engagement ba-
seret på motivation.

At viden ses som en individuel, personlig repræ-
sentation af verden kan gøre det umiddelbart
svært at forklare, hvorledes man kan opnå en fæl-
les forståelse i større sociale sammenhænge, og det
er her de største divergenser mellem den radikale
konstruktivisme og forskellige socialkon-
struktivistiske retninger findes. De to nærmer sig
dog på mange punkter hinanden. von Glasersfeld
(1995b) påpeger fx, hvorledes den enkeltes indivi-
duelle konstruktion sker på en sådan måde, at
den er i overensstemmelse med de socialt accepte-
rede konventioner, således at de sociale sammen-
hænge er med til at udforme den individuelle
konstruktion. 
Hvorledes kan den enkelte så fastholde sit ver-
densbillede og sin identitet frigjort fra omgivelser
og socialitet?

Det, som stabiliserer det enkelte menneskes
verdensbillede, som bringer struktur og sammen-
hæng i de løsrevne erfaringsdele, er kombinatio-
nen af hukommelse og gentagelse. Vores realitet
bygges op af gentagne erfaringer om det samme



fænomen, som godt nok er adskilt i tid, men som
vores hukommelse kobler sammen som en given
ting uafhængig af os selv. Vi får dannet en verden
af fænomener, som er der, uanset om vi erfarer
den eller ej.

TEORIER INSPIRERET AF VYGOTSKY

Disse retninger står alle i gæld til den såkaldte
kulturhistoriske skole som den er startet med Vy-
gotsky og videreudviklet af Leontiev og Luria. De
grundlagde i 1920'erne og 1930'erne en udvik-
lingsteori baseret på tilegnelse af social-symbolsk
aktivitet gennem samvær med mere vidende (for
børn: voksne). Vejen til individuel (psykologisk)
tilegnelse går ifølge denne teori gennem sociale
handlinger, og mennesket ses på den ene side som
et objekt for de historisk og kulturelt betingede
livsvilkår, det fødes ind i, og på den anden side
som et subjekt, der samtidigt er med til at forme
den samme kultur. 
Den kulturhistoriske skole blev udformet i kom-
munismens Rusland og stærkt præget deraf. Som
eksempel på dens ideologiske og teoretiske rødder
kan angives et af de mest berømte Marx-citater:

I den samfundsmæsige produktion af deres liv træder
menneskene ind i bestemte, nødvendige, af deres vilje
uafhængige relationer, produktionsrelationer, som
svarer til et bestemt udviklingstrin af deres materielle
produktivkræfter. Disse produktionsrelationer dan-
ner tilsammen samfundets økonomiske struktur, den
reale basis, på hvilken der rejser sig en juridisk og
politisk overbygning, og til hvilken der svarer be-
stemte samfundsmæssige bevidsthedsformer. Den
måde, hvorpå det materielle liv produceres, betinger
den sociale, politiske og åndelige livsproces overhove-
det. Det er ikke menneskenes bevidsthed, der bestem-
mer deres væren, men omvendt deres samfundsmæs-
sige væren, der bestemmer deres bevidsthed (Karl
Marx: Bidrag til kritik af den politiske økonomi,
1859. Fra: Johannes Witt-Hansen: Skrifter i ud-
valg, Rhodos, København 1974)

Denne tætte sammenvæven af den samfundsmæs-
sige og den menneskelige udvikling udgør måske
derfor i dag en modpol til mere vestligt udviklede
teorier med deres enkeltindividorienterede udvik-
lingssyn.

Den enkeltes vekselvirkning med omverdenen
som konstituerer det dialektiske subjekt-objekt
forhold foregår gennem virksomhed, arbejde, og
teorikomplekset omtales derfor også som virksom-
hedsteori. På grundlag af arbejde ændres menne-
sket og mennesket ændrer verden og det når her-
igennem frem til en stadig dybere erkendelse af
omverdenen.

Sociokulturel  kognition –  si tueret

læring og mesterlære

Denne retning ser læring som havende en stærk
sociokulturel dimension og vil ofte betragte
læring som kontekstspecifik. Læring er ikke kun
en informationsbehandling, men en aktivitet med
en for den lærende vigtigt mål. Forskellige forfat-
tere inden for denne retning er ofte stærkt inspire-
ret af Vygotski, som kombinerer en lærerstyret
overførsel af kulturelle værdier med den lærendes
personligt konstruerede viden.
Den amerikanske antropolog Jean Lave (som dog
er lige så inspireret af Dewey som af Vygotsky)
har udviklet begrebet situeret læring for at under-
strege, at læring og kognition finder sted i en kon-
tekst, som ikke kun har indflydelse på tænknin-
gen og læringen, men som er bærer af det lærte.
Via undersøgelser af en række hverdagssammen-
hænge (fra skræddere i Liberia til husmødre i
USA) viser Lave & Wenger (1991), hvorledes vo-
res kognitive færdigheder er lagret kontekstuelt.
Når almindelige mennesker fx køber ind i et su-
permarked og skal finde det bedste tilbud mellem
et stort udvalg med forskellig pris og kvantitet, så
lykkes det i langt de fleste sammenhænge at regne
det ud. Men stillet over for det samme problem
formuleret som en traditionel regneopgave har de
samme personer svært ved at svare korrekt. Altså
samme pointe som fremhævet af Säljö 1995. 
Gennem deres undersøgelser fandt Lave&Wen-
ger, at det at kunne noget ikke lå hos den vi-
dende, 
…but in the organization of the community of prac-
tice of which the master is part ... (p.94). 
Derfor handler læring om ... the relational
character of knowledge and learning, abouth the
negotiated character of meaning, and abouth the
concerned (engaged, dilemma-driven) nature of
learning activity for people involved. That per-
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spective meant that there is no activity that is not
situated. (p.33) 

Situeret læring medfører et skift i synet på lære-
processer:

The notion of situated learning now appears to be a
transitory concept, a bridge, between a view accor-
ding to which cognitive processes (and thus learning)
are primary and a view according to which social
practice is the primary, generative phenomenon, and
learning is one of its characteristics. (p.34)

Lave & Wenger udvikler i forbindelse med teo-
rien om situeret læring også en læringsteori base-
ret på mesterlære. Læring sker gennem i begyndel-
sen perifer deltagelse i et praksisfællesskab for se-
nere gradvis at ske gennem øget engagement og
kompleksitet i arbejdsopgaverne.
Kvale & Nielsen, 1999, der er stærkt inspireret af
Lave & Wenger, opstiller fire hovedaspekter ved
denne læringsform:
1. Mesterlære finder sted i et praksisfællesskab.
Fra lærlingens i starten legitime perifere deltagelse
til at lærlingen efterhånden bliver et fuldgyldigt
medlem af den daglige praksis.
2. Mesterlæren indebærer en tilegnelse af faglig
identitet.
3. Mesterlære foregår uden formel undervisning.
Lærlingen lærer gennem observation og imitation
af det arbejde, som mesteren, svendene og de an-
dre lærlinge udfører.
4. Læringen evalueres gennem praksis. Lærlingen
oplever, at vurderingen af hans evner finder sted i
selve arbejdssituationen, og han får derfor en
mere umiddelbar og forståelig feedback.

Umiddelbart virker det, som om man i dette syn
på læring reducerer praksis til konkret manipula-
tion af materielle genstande. Hvorimod som tidli-
gere nævnt Piaget understregede, at det centrale
ved aktivitet ikke er konkret manipulation med
ting, men snarere et engagement i og en reflek-
sion over ens handlen. 

Desuden er disse teorier udsprunget af analyser af
ikke-skolastiske sammenhænge22, ofte i tilknyt-
ning til produktionslivet, og det kræver store æn-
dringer af skolesystemet at føre dem inden for
skolens mure. Hvordan skal man ifølge mester-
læring lære teoretiske, abstrakte begreber, som jo
udgør en stor del af gymnasiets læringsindhold?
Man skulle desuden tro, at en teori om situeret
læring for at tage sig selv alvorligt ikke kan udsige
noget generelt om læring (bortset fra at den er si-
tueret), men kun noget om hvordan læring fore-
går i det konkret behandlede tilfælde. Hvad kan
man uddrage om læring af kvantemekanik i det
danske gymnasium ved at studere hvorledes libe-
rianske skræddere syr kofter?
Men de kunne måske give en tiltrængt inspiration
til fornyelse:

En øget opmærksomhed på rigdommen af læringsres-
sourcer i naturlige miljøer kan modvirke den institu-
tionalisering af læring, som det moderne uddannel-
sessystem hviler på.
Det står tilbage at analysere forholdet mellem
læringsressourcer og læringsformer i skolen, i produk-
tionslivet og i dagligdagen. (Kvale & Nielsen 1999,
s.256)

Pædagogikken for mesterlæreteorier består i at in-
volvere den lærende i praksissammenhænge, star-
tende med en lærlings simple arbejdsopgaver og
sluttende med den udlærtes fulde faglige kom-
petance23. Man kunne måske forestille sig, at man
i et astronomiforløb opbyggede et astronimisk
observatorium, hvor eleverne fik forskellige roller
med læreren som leder?
Grønbæk Hansen 1998 giver en kritik af denne
fokuseren på menneskelige praksisfællesskaber.
Hun mener, den kan have tendens til idyllisering
og manglende kritisk analyse, samtidig med at der
er fare for, at man negligerer deltagernes subjek-
tive livshistorie.

Distribueret  kognition

Der er ikke langt fra en opfattelse af viden bundet
til den sammenhæng, den er opnået i, til også at
lade denne viden være en del af selve læringsmil-
jøet. Med udgangspunkt i virksomhedsteoriens
opfattelse, at erkendelse opnås gennem arbejde

22 Et ærinde som allerede Barbera Resnick havde med sin
kendte artikel “Learning in school and out” fra 1987.
23 Lave&Wenger (1991). Se også Klaus Nielsen 1998.



med artefakter, med genstande uden for en selv,
ses viden som spredt ud mellem deltagerne i virk-
somheden og liggende i artefakterne:

... a clearer understanding of human cognition
would be achieved if studies were based on the con-
cept that cognition is distributed among individuals,
that knowledge is socially constructed through colla-
borative efforts to achieve shared objectives in cul-
turel surrandings, and that information is processed
between individuals and the tools and artifacts pro-
vided by culture.
(Salomon 1993)

Distribueret kognition kan derfor opfattes som
tilhørende socialkonstruktionismen (se nedenfor).

Socialkonstruktivisme/tionisme

Ernest 1995 opererer med to socialt orienterede
former for konstruktivisme, nemlig socialkon-
struktivisme og socialkonstruktionisme, hvor den
første ligger tættere på den radikale konstrukti-
visme end den sidste – der næsten opfattes som
dens modsætning.

Socialkonstruktivismen opfatter mennesker (og vi-
den) som formet af såvel mellemmenneskelige
som individuelle processer, men prioriterer det
individuelle over det sociale. Den individuelle be-
vidsthed (mind) udvikler sig inden for den socialt
konstruerede mening.
Socialkonstruktivismen har ingen metafor for den
isolerede individuelle bevidsthed:

Instead, the underlying metaphor is that of persons
in conversation – persons in meaningful linguistic
and extralinguistic interaction and dialogue. Mind
is seen a part of a broader context: the ”social con-
struction of meaning”. (Ernest 1995, p.480)

Læringsmæssigt lægges der derfor vægt på spro-
gets konstruerende og konstituerende natur samt
social interaktion. Dette er en opfattelse som er
central i dialogiske læringsteorier, der fokuserer på
dialogen mellem synspunkter, som den vigtigste
vej til konstruktion af mening. Disse teorier vil
jeg vende tilbage til i kap. 11.

Socialkonstruktionismen ser derimod bevidstheden
(mind) som en indregjort (introjected) social
dimension og ser derfor efter bevidsthed og viden
i den sociale ageren. Der er således en vis lighed
med socialkonstruktionismen og situeret og di-
stribueret læring.

Det socialt orienterede konstruktivismefelt er
præget af en vis begrebsforvirring. Mange forskere
bruger betegnelsen ”constructionism” om
socialkonstruktionismen og ”constructivism” om
den radikale konstruktivisme, og andre kalder
socialkonstruktionismen for radikal (i betydnin-
gen yderliggående), hvilket absolut intet har med
den radikale konstruktivisme at gøre. På dansk
bruges ofte socialkonstruktivisme om begge ret-
ninger uden at skelne mellem, om man referer til
en social konstruktivisme eller til socialkonstruk-
tionismen. En sådan distinktion er imidlertid vig-
tig, idet modsætningerne mellem socialkonstruk-
tionismen og den radikal konstruktivisme (sam-
men med de øvrige konstruktivismeteorier) har
udviklet sig til en såkaldt ”science war” i USA.
Baggrunden herfor er de to teoriers forskellige on-
tologiske grundsyn.

Socialkonstruktivismen har i manges tolkninger
en (sofistikeret) realistisk ontologi, idet den me-
ner, at der er en verden uden for os, som ligger
bag de erfaringer, vi deler, men vi har ingen abso-
lut sikker viden om den. Så verden er der, selv om
vores opfattelse af den og viden om den er socialt
konstrueret:
I modsætning hertil mener socialkonstruktionis-
men, at verden er en social realitet, skabt af men-
nesker. Finn Collin 1999 illustrerer dette således:

1. Den traditionelle empirisme antager, at det er
den fysiske virkelighed, som bestemmer indholdet
af vores teorier om den. Teorierne/hypoteserne te-
stes via eksperimenter:

2. Socialkonstruktivismen påpeger, at der altid vil
være en række sociale/samfundsmæssige interesser,
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der påvirker hvilke hypoteser, der nyder fremme.
Der er således en empistemologisk forskel på
socialkonstruktivismen og empirismen.
Naturvidenskabernes indhold bestemmes af fak-
torer i den sociale virkelighed:

3. Socialkonstruktionismen24 går et skridt videre
og hævder, at selve den fysiske virkelighed er kon-
stitueret af den videnskabelige erkendelsesproces:

Collin tillægger socialkonstruktionismen en vis
gyldighed på det sociale område, mens han me-
ner, den er fejlagtig inden for den fysiske virkelig-
hed (men den har her givet anledning til den om-
talte science war). Der er imidlertid aspekter af
socialkonstruktionismen, der er læringsmæssig
interessante (og læringsteori er jo også en del af
det sociale felt), og da den samtidig repræsenterer
den ”yderste” Vygotsky-inspirerede position, vil
jeg gennemgå den noget grundigere.

Gergen 1995 definerer sig som socialkonstruktio-
nist og anses af mange for dens vigtigste repræsen-
tant. Han tager udgangspunkt i vidensbegrebet
som det centrale for at fastlægge en uddannelses-
mæssig praksis. Han skelner mellem to forskellige
opfattelser af viden: exogen (eller omverdenscen-
treret) og endogen (eller bevidsthedscentreret).
Den exogene tradition er baseret på den empiri-

stiske dualisme mellem en ydre, materiel realitet
og en psykisk, kognitiv, subjektiv verden. Viden i
denne tradition opnås, når individets indre til-
stand reflekterer den reelle ydre verden. Altså me-
get lige som den tidligere omtalte trivielle empi-
risme. Men også den endogene tradition er ifølge
Ernest dualistisk. Begge traditioner tager nemlig
udgangspunkt i den opfattelse, at bevidstheden og
verden er adskilte størrelser, og at viden er en
mental, indre tilstand. Men i modsætning til den
exogent orienteredes fokus på, hvordan omgivel-
serne kommer ind i og repræsenteres i bevidsthe-
den, ofte med ”det tomme kar” – metafor for ele-
ven, vil den endogent orienterede koncentrere sig
om de indre processer i individet. De centrale
spørgsmål er: Hvorledes foregår logisk tænkning,
hvorledes sker begrebsopbygningen, hvorledes
kan man stimulere de intellektuelle processer i
eleven? osv. Der synes således at være stor overens-
stemmelse mellem hvad Gergen kalder endogene
opfattelser af viden og den radikale konstrukti-
visme.
Socialkonstruktionismen forsøger at bygge bro
mellem disse to traditioner, der op gennem histo-
ren har stået over for hinanden25:

In its radical form, social constructionism does not
commence with the external world as its fundamen-
tal concern (as in the exogenic case) or with the indi-
viduel mind (as endogenecists would have it), but
with language. (Gergen 1995, s.23)

Socialkonstruktionismens udgangspunkt er altså
sproget, og det er det ud fra en pragmatisk erken-
delse af, at hele vores kulturs akkumulation af vi-
den er opbevaret i sproglig form: Bøger, artikler,
dokumenter. Desuden udveksles viden også alt-
overvejende ved hjælp af sproget: Foredrag, diskus-
sioner mm. Man kan med en vis ret påpege, at der
her kun opereres med intellektuel viden, og der så-
ledes ikke medtages den viden der er gemt i krop-
pen, følelserne mm. Men da vores undervisnings-
system jo altovervejende beskæftiger sig med intel-
lektuel viden, er det vel en rimelig indskrænkning.
Sproget har også en særstilling, idet det er gen-
nem sproget sandheden fastsættes, ikke fordi der
er noget ved ordene i sig selv, deres lingvistiske
opbygning, deres afspejling af en virkelighed

24 For at bidrage til den almindelige forvirring benævner
Collin disse socialkonstruktionister visse socialkonstruktivister.
25 Med navne som Aristoteles, Locke, Hume repræsenterende
den exogene tradition, og navne som Platon, Descartes,
Leibniz, Kant repræsenterende den endogene tradition.



el.lign., der berettiger hertil, men fordi mennesker
bliver enige om det:

... all that we take to be the case – our propositional
representations of everything from physics to psycho-
logy, geography to government – gain their legiti-
macy not by virtue of their capacities to map or pic-
ture the world, but through processes of social inter-
change. (Gergen 1995, s.24)

Dette generelle udsagn uddyber Gergen med tre
punkter:

1. Sproglig mening opnås gennem indbyrdes 
afhængighed.
Gergen tager her afstand fra det synspunkt at
sproglig mening er subjektiv, altså noget den en-
kelte danner alene. Tværtimod opstår den sprog-
lige mening i et samarbejde mellem to eller flere.
Og meningen ligger her, aflejret i det fælles rum.
Denne opprioritering af fællesskabet, samarbej-
det, dialogen, forhandlingen, konflikterne osv.
ligger tæt op ad Vygotskys tanker. Men hvor soci-
alkonstruktionismen ser på disse sociale processer
på et mikrosocialt niveau som det centrale, det
egentlige, vil Vygotsky, i Gergens fortolkning, se
dem som noget, der skal forklares ved hjælp af el-
ler som udtryk for psykologiske processer inden i
personerne. Herved gøres det sociale til noget se-
kundært, noget der bare er et rum for det egent-
lige, nemlig de individuelle, kognitive processer26.
Et synspunkt der ligger tæt op ad den radikale
konstruktivisme.

2. Sprogets mening er kontekstafhængig.
I den traditionelle kognitivt orienterede opfattelse
af viden og mening som en slags mental repræsen-
tation lægges der, uanset hvor megen individuel
tolkning den er udtryk for, vægt på repræsentatio-
nens overførbarhed til andre sammenhænge. Det
er sådan set hele formålet med den formale logik,
at kunne generalisere, at kunne hæve over sig over
det konkrete for at finde det almene. Skemaer-
ne/begreberne bliver almengyldige, universelle,
kontekstuafhængige.
Hvis meningen i stedet for at ligge i individets be-
vidsthed ligger i sproget, må den også bindes til
den sammenhæng hvori sproget er vokset frem,

fordi sproget struktur og ordvalg om bestemte
fænomener er bestemt af de sammenhænge, de er
sagt i. Vi har selvfølgelig nogle vedtagne konven-
tioner, som gør det muligt at kommunikere om
de fleste hverdagsfænomener, men egentlig for-
ståelse kræver præcisering af omstændigheder og
relationer. Sproget bliver i vid udstrækning brugt
kontekstafhængigt, og dermed bliver mening og
forståelse også kontekstafhængig.

3. Sprog tjener primært et fælles formål.
Dette punkt omhandler sprogets status som auto-
ritet eller ”sandhed”, hvilken ”magt” der ligger i
sproget. Socialkonstruktionismen ser ikke sproget
i sig selv som bærer af en sandhed. Da man ikke
af ordene og sætningerne kan se hvilke omstæn-
digheder de er udviklet under (med mindre sæt-
ningerne eksplicit fortæller dette), kan de normalt
ikke bære viden fra en person eller kontekst til en
anden. Så ”autoritative” udsagn fra eksperter, vi-
denskabsfolks sandheder osv. skal ses som indsig-
ter udviklet i bestemte sammenhænge og med be-
stemte formål snarere end eviggyldige, absolutte
sandheder. Det betyder ikke nødvendigvis, at
man ikke skal tro på videnskabelige udsagn, men
at det netop ofte er et trosspørgsmål, og at egent-
lig viden om emnet først opnås, når man indgår i
nogle kommunikative sammenhænge om det.

Derimod kan sproget være med til at opretholde
relationer. Gennem sproget udvikles fælles opfat-
telser ofte via afprøvning af, hvorledes individu-
elle udsagn modtages i det fælles samtalerum. Det
er interessant, hvorledes antropologiske studier
har vist, at selv inden for ”hårde” naturviden-
skabelige områder, fx acceleratorfysik ved CERN,
dannes viden/sandheder ikke udelukkende på
bagrund af objektive kendsgerninger, men i høj
grad via sproglige bearbejdninger af tidligere ud-
sagn (der selvfølgelig er baserede på observationer
som fx boblebilleder) uden at der er fremkommet
nye ”artefacts”. Det lokale videnskabelige sam-
fund bekræfter hinanden i, hvad der er sandt gen-
nem omfattende dialogiske processer27. Antropo-
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26 Vygotskis “zone for den nære udvikling” fremhæves som et
eksempel herpå. Vygotski udvikler dette begreb som et men-
talt rum for (individuel) kognitiv udvikling.
27 Se fx Merton 1973
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logerne Latour og Woolgar (1983) studerede et
forskningslaboratorium med dets “stammer af vi-
denskabsmænd” for at se hvorledes videnskab blev
produceret. De konkluderede (s.236-237): 

... statements are constantly modalised and demoda-
lised in the course of conversations at the laboratory
bench. Argument between scientists transform some
statements into figments of one’s subjective imagina-
tion, and others into facts of nature.
...
By observing artefact construction, we showed that
reality was the consequence of the settlement of a dis-
pute rather than its cause.
...
... if reality is the consequence rather than the cause
of this construction, this means that a scientist’s acti-
vity is directed, not toward ”reality”, but toward
these operations on statements.

Den socialkonstruktionistiske metafor for viden
er i overensstemmelse hermed tæt knyttet til sam-
talen, dialogen:

On the most abstract level, we might say that what
we count as knowledge are temporary locations in
dialogic space – samples of discource that are accor-
ded status as ”knowledgeable tellings” on given occa-
sions. (Gergen 1995, s.30)

Dette betyder dog ikke, at viden ikke kan eksi-
stere som en størrelse uafhængig af os, vi vil blot
hver især danne vores egne billeder af den, vores
egen forståelse, som på sin vis altid vil være ufuld-
stændig og tilpasset de sammenhænge, vi er i.
Dette kan sammenholdes med begreberne ”shared
meaning” eller det tidligere omtalte ”distributed
cognition”28.

Pædagogiske konsekvenser af

socialt  orienterede

konstruktivismeteorier

Det er vigtigt at bemærke, hvorledes det at flytte
opfattelsen af viden fra individers hoveder og ud i
en fælles udveksling mellem individerne samtidig

forskubber elev/lærerforholdet. Den individuali-
serede vidensopfattelse indebærer et skel mellem
den vidende lærer og den uvidende elev, hvilket
let anbringer eleven i en objektposition, et mål for
lærerens undervisning. Den socialkonstruktivisti-
ske/tionistiske opfattelse af viden, som noget der
opstår mellem deltagerne i undervisningsproces-
sen, indsætter eleverne som subjekter i læreproces-
sen, ikke nødvendigvis på lige (eller snarere sam-
me) fod som læreren, men som subjekter der skal
være med til at frembringe den viden, der skal
læres. Alle får et fælles ansvar for at den ønskede
viden opstår, og lærerens rolle ændres fra en alvi-
dende autoritet til en person, der skal være i stand
til at inddrage eleverne i en dialog, som kan få
dem med i den fælles vidensopbygning. Læreren
har selvfølgelig som oftest en større viden end ele-
verne, opnået gennem de læreprocesser og forbe-
redelser læreren har været igennem, men det er
lærerens egen viden, opnået i en anden sammen-
hæng end den fælles undervisningssituation, og
for at der skal opstå en fælles viden, er det ikke
nok, at læreren autoritativt fortæller sin viden, el-
ler at eleverne individuelt prøver at tilegne sig den
samme indsigt som læreren. Der skal opbygges et
fælles rum. Specielt hvad angår mesterlæring, skal
der udvikles et praksisfællesskab. Under alle om-
stændigheder vil det betyde et skift i lærerrollen i
retning af læreren som koordinator og rådgiver,
som kan fremme dialogen og holde den i gang,
som mestrer gruppeprocesser, kan samle trådene,
give plads til at alle kommer til orde, henvise til
nyttig information, osv.

De mest generelle anvisninger på en socialkon-
struktivistisk orienteret pædagogik, der kan udle-
des af disse synspunkter, er en påpegning af vig-
tigheden af at fremme dialogiske proceser i under-
visningen.
Bakhtin (1981) har udviklet et begrebsapparat
om disse dialogiske processer og hvilke former for
sprog der fremmer og hæmmer en dialog og der-
med en læreproces. Dette vil blive gennemgået i
kap. 11.

PERSONLIG ELLLER SOCIAL

KONSTRUKTION?

Den foregående fremstilling har trukket en række
28 Edwards and Mercer 1987 gennemgår disse begreber og
hvorledes de dannes i klasserummet.



modsætninger op, især mellem yderpunkter re-
præsenteret af hhv. radikal- og socialkonstruk-
tivismen, men også peget på nogle ligheder. Begge
retninger lægger vægt på processer, og begge taler
om strukturer og netværk, som konstrueres. 

Forskellen mellem den radikale konstruktivisme
med dens traditionelle Piaget-fortolkning og den
sociale konstruktivisme i en traditionel Vygotsky-
fortolkning mener jeg mest er af epistemologisk art
– de har forskellig opfattelse af hvordan menne-
sker erkender. Traditionelle Piaget-konstruktivi-
ster som Von Glasersfeld ser det som en individu-
el, kognitiv proces, nærmest at sammenligne med
en biologisk udvikling, der har til formål at
opbygge indre, mentale repræsentationer, hvis
hensigtsmæssighed skal vurderes i forhold til
deres evne til at matche konkrete erfaringer.
Vygotsky-skolerne ser erkendelse som det at kun-
ne handle i og skabe mening i den kultur man er
en del af.
Inden for de Vygotsky-inspirerede læringsteoreti-
kere opfatter jeg skellene som værende primært af
ontologisk art – de tillægger det lærte forskellig
status. Socialkonstruktivismen vil med sin materi-
alistiske forankring sætte lighedstegn mellem det
lærte og den verden, der skal læres om. Det
handler om at blive en del af den kultur, man er i
(dvs. skal lære). I virksomhedsteoretiske vendin-
ger kan det udtrykkes:

… når barnet tilegner sig kulturformerne, så
udfører det en virksomhed i relation til dem, der på
den ene eller anden måde svarer til den menneskeli-
ge virksomhed, der historisk blev fikseret og legem-
liggjort i dem. (Davydov 1989, s.100)

Menneskets virksomhed formidler således forbin-
delsen mellem den ydre virkelighed og menne-
skets bevidsthed, så denne virksomhed som
udtryk for det lærte så at sige er en personificeret
manifestation af denne materielle virkelighed og
derfor uadskillelig fra den.
Socialkonstruktionismen, som fx Gergen formule-
rer den, ser læring som en social handling med
vægt på de dialoger hvorigennem man taler sig til
en fælles forståelse af verden, og denne fælles for-
ståelse er verden. Det giver ikke mening at tale
om en virkelighed uden for denne sociale kon-
struktion.
Disse ontologiske forskelle og deres undervis-
ningsmæssige konsekvenser vil jeg ikke gå mere
ind på lige her, men koncentrere mig om de for-
skelle, der er på et (traditionelt) Piaget-perspektiv
og et Vygotsky-perspektiv på læring. Vi står tyde-
ligvis med et piagetsk verdensbillede over for et
vygotskysk, eller med hvad jeg vil kalde et menta-
listisk læringssyn over for et sociokulturelt syn på
læring.
Jeg har i det følgende skema samlet de to tilgan-
ges syn på en række læringsmæssige forhold:
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SOCIOKULTURELT
perspektiv

Beherskelse af kulturelle symboler og
strukturer

Hvordan tilegner vi os vores kultur?

Socialt, kulturhistorisk

Betydningsskabelse formet af
kulturen

Social → individuel

Narrativ

Opbygning af sociale processer

To grundsyn på  læring

Læringens/udviklingens
endemål

Pædagogiske grund spørgs-
mål

Læringssyn

Viden ses som

Vidensudvikling

Tilgang til verden

Pædagogisk praksis

MENTALISTISK
perspektiv

Evne til formal-logisk
tænkning

Hvordan udvikler vi formal-
logiske evner?

Individuelt, kognitivt

Kognitive skemaer

Individuel → social

Logisk-deduktiv

Hensyntagen til individuel
videnskonstruktion 
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Billedet bliver imidlertid mere komplekst, når
man inddrager flere forskere, og når man læser,
hvorledes de her nævnte udtaler sig i flere sam-
menhænge.
Piaget inddrager i mange sammenhænge begrebet
samspil, bl.a. for at undgå såvel empiristiske som
rationalistiske faldgruber.
Von Glasersfeld (1995b) påpeger ligeledes, hvor-
ledes den enkeltes individuelle konstruktion sker
på en sådan måde, at den er i overensstemmelse
med de socialt accepterede konventioner, således
at de sociale sammenhænge er med til at udforme
den individuelle konstruktion.
På den anden side må også socialkonstruktivis-
men og de kulturhistoriske skoler inddrage de in-
dividuelle processer. Den opfattelse, at viden lig-
ger uden for individet, virker utilfredsstillende.
Gergens forsøg på at gøre op med dualismen mel-
lem exogene og endogene vidensbegreber ser ud
til i samme omgang at få subjektet til at forsvinde.
Det er klart, at de sociale og andre sammen-
hænge, hvorunder viden dannes, præger denne vi-
den og kan være med til at bestemme under
hvilke omstændigheder, en erhvervet viden kan
anvendes. Det, at elever i vid udstrækning bibe-
holder deres (fejlagtige) hverdagsopfattelser efter
at være blevet undervist i det korrekte synspunkt,
er vel et udtryk herfor. Men hjerneforskning i for-
bindelse med læreprocesser, som må siges at være
en udpræget individuel tilgang til læringsteori,
dokumenterer, at der ved en videnstilegnelse sker
materielle ændringer i hjernen. Så selv viden tileg-
net under sociale sammenhænge er i et eller andet
omfang lokaliseret individuelt.

Et vigtigt aspekt af denne diskussion er holdnin-
gen til sproget som værende primært individuelt
eller socialt. Dette tages op i kap. 11.

PROBLEMER OG UDFORDRINGER I

KONSTRUKTIVISMEN

Konstruktivismen er både en teori om erkendelse
og om læring. Den beskæftiger sig med, hvordan
vores bevidsted dannes og udvikles, og den be-
skæftiger sig med, hvordan vi lærer. For alle kon-
struktivistisk orienterede forskere er der en tæt
sammenhæng mellem erkendelsesteorien og
læringsteorien i deres konstruktivismeopfattelse.
Ikke så underligt. Med en bestemt opfattelse af,
hvordan mennesker erkender sin omverden, og
hvordan forholdet er mellem menneske og om-
verden, vil der naturligt kunne udledes en hold-
ning til, hvorledes denne erkendelse – og dermed
hvordan læring – sker bedst. Ikke sådan at der er
en simpel sammenhæng, det er snarere muligt at
udlede nogle generelle retningslinier. Men der kan
være langt fra disse almene overvejelser og til den
konkrete tilrettelæggelse af undervisningen. Hvil-
ket på sin vis også er en styrke og en positiv ud-
fordring. Der er ingen dogmatiske grundsætnin-
ger, men en opfordring til at afprøve nogle mulig-
heder og afsøge et felt ud fra nogle grundholdnin-
ger.
Jeg har kritiseret nogle af de grundlæggende ideer
i Piagets arbejder. Mange af disse kritikpunkter
har udgjort grundlaget i udviklingen af nogle af
de senere fremkomne konstruktivismeteorier med
vægt på sociokulturelle grundholdninger. Som
tidligere nævnt kan denne modstilling dog godt
grave dybere grøfter, end der er belæg (og brug!)
for i praksis. Rogoff 1990 opstiller således føl-
gende skema over forskellige læringssituationer,
hvor hun påpeger at Piaget og Vygotsky primært
arbejder med hver deres af disse situationer:



Hvor Vygotsky ifølge Rogoff især fremhæver be-
tydningen af mere eller mindre formel undervis-
ning (felt 6 og evt. felt 5), er Piaget mest optaget
af samspillet med jævnaldrene (felt 3).
Det er for øvrigt interessant, hvorledes oven-
stående opdeling kan ses som en forfining af Pe-
terssons (1995) tre læringsrum omtalt i kapitel 3.

Et fælles problem af teoretisk og undervisnings-
mæssig art er dog, hvorledes man skaber sammen-
hæng mellem de begreber, eleverne konstruerer,
og de af den videnskabelige verden anerkendte.
Ved enhver videnskonstruktion, som eleverne fo-
retager, hvad enten det foregår individuelt eller
socialt, er der ingen garanti for, at de ender ”det
rigtige sted”, og især i megen naturvidenskab er
det vigtigt at forstå begreber og sammenhænge
præcist. Ofte har det taget videnskaben århundre-
der at rendyrke et begreb eller den mest frugtbare
tilgang, og det er højst usandsynligt at elever på
egen hånd vil kunne gå bare noget af vejen alene.
Det er der nok heller ingen konstruktivistisk ori-
enterede lærere, der mener. Man ender derfor i
det praksisrelaterede dilemma, mellem hvordan
man på den ene side støtter elevernes egen kon-
struktion uden at fortælle hele sandheden (hvilket
ville kunne få eleverne – og læreren – til at tro at
de har forstået og lært det sagte), og på den anden
side ikke ender i en progressivistisk blindgyde,
hvor man ikke giver eleverne faglige input, men
efterlader dem i et fagligt tomrum. Eller måske er
det snarere et spørgsmål om hvornår, man skal
fortælle eleverne hvad.
Matthews 1994b udtrykker det således:

... hvorledes underviser man ud fra konstruktivisti-
ske principper i et naturvidenskabeligt område som
for en stor dels vedkommende er abstrakt (ved brug
af betegnelser som acceleration, kraft, gener), som er
fjernt fra erfaringer (atomstruktur, celleprocesser,
astronomiske hændelser), som ikke har nogle forbin-
delser til ens eget begrebsapparat (virus, evolution),
og som er fjernt fra sund fornuft og i konflikt med
hverdagsforventninger og -begreber ?
(egen oversættelse)

Jeg vil i kap. 11 give et bud på dette grund-
læggende spørgsmål. Her vil jeg blot pointere, at
det ikke kun er et spørgsmål om kognition, men
ligeså meget et spørgsmål om motivation og om
pædagogisk tilrettelæggelse. Der forudsættes i
konstruktivismen at subjektet besidder intentiona-
litet29 eller målrettethed, hvilket kan være meget
andet end et ønske om at lære fysik om torsdagen
i 3. time. Dette er naturligvis ikke kun et problem
for de konstruktivistiske teoridannelser, men ge-
nerelt for undervisning i et struktureret skolesy-
stem. Men i en undervisning, som er baseret på
elevernes aktive deltagelse, bliver problemet na-
turligt nok mere synligt og behovet for at løse det
helt centralt.
Problemet bliver i en vis forstand flyttet fra elever-
nes personlige egenskaber til i lige så høj grad at
handle om fagets indhold og struktur og fagets re-
lationer til eleverne.
Pædagogiske og fagdidaktiske overvejelser bliver
centrale.
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Uformel situation Formel situation
Eleven alene 1. Undersøger, afprøver, 2. Lektielæsning 

øver sig mv. på egen hånd

Eleven sammen 3. Undersøger, afprøver, 4. Emnearbejde eller projektarbejde
med kammerater øver sig sammen og på lige fod i gruppe. Planlagt og vejledt af lærer. 

Eleven sammen 5. Vejledt deltagelse. Eleven er 6. Undervisning eller instruktion 
med lærer med i den voksnes aktivitet

og får instruktion og forklaringer 
hen ad vejen

29 Latin Intendo: 2) a) anspænder, anstrenger, b) bestræber
mig for udførelsen af noget. Latinsk-dansk ordbog, Gyl-
dendal, København 1955.
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PÆDAGOGISKE/DIDAKTISKE

KONSEKVENSER AF ET 

KONSTRUKTIVISTISK GRUNDSYN

Hvilke konsekvenser kan der af det foregående
uddrages hvad angår den naturvidenskabelige un-
dervisnings tilrettelæggelse og indhold? Nogle er
allerede nævnt, og jeg vil her kort koble nogle af
konstruktivismens problemer og udsagn med de
mulige praktiske konsekvenser for undervisnin-
gen. Til sidst vil jeg give en oversigt over tre
undervisningssystemer, som arbejder ud fra et
konstruktivistisk perspektiv på læring.

Som tidligere understreget er der ikke nogen en-
kel sammenhæng mellem et konstruktivistisk
læringssyn og undervisningens praktiske gennem-
førelse. Konstruktivismen er en fællesbetegnelse
for en række meget forskellige teorier om læring
og ikke om undervisning, så der er mange måder
at gennemføre en konstruktivistisk baseret under-
visning på. Elever lærte fysik også før konstrukti-
vismen slog igennem i forskningskredse, så under-
visning ud fra andre grundsyn kan også sætte en
læreproces i gang. Når mange føler et behov for
ændringer, skyldes det nok, at det var for få, der
lærte noget, og det, de lærte, i for høj grad var ba-
seret på reproduktion af udvendig viden.
Der er dog alligevel på tværs af alle retninger
nogle fælles træk, ud fra hvilke man kan udlede
nogle retningslinier for undervisning.

Som et eksempel kan nævnes Brooks and Brooks
(1993), der opstiller fem principper for konstruk-
tivistisk undervisning:

1. Stil problemer der er af relevans for eleverne.
2. Opbyg undervisningen om nogle centrale

begreber.
3. Hør på elevernes synspunkter.
4. Tilpas pensum til elevernes forudsætninger og

begrebsapparat.
5. Vurdér elevernes udbytte af undervisningen

løbende i undervisningen.

Mange andre har udarbejdet lignende lister. 
Det amerikanske National Science Education
Standards (1996) opstiller følgende skemaer for
ønskede ændringer i henholdsvis lærerens under-
visningsform og det faglige indhold (egen over-
sættelse).

Selvom sådanne oversigter er stærkt normative,
kan de godt danne udgangspunkt for en diskus-
sion af, hvordan praksis kan tilrettelægges, så ele-
vernes læreprocesser og holdning til faget bliver i
større overensstemmelse med de konstruktivisti-
ske grundideer.
Det er interessant hvorledes sådanne nationale
udviklingsprogrammer, som det ovenstående
amerikanske, samtidig med at de fremmer en
konstruktivistisk læreproces også udvikler elever-
nes dannelse. Der kan langt hen ad vejen argu-
menteres for at en konstruktivistisk tilrettelagt
undervisning er med til fremme scientific literacy30

Nedenfor er forsøgt konkretiseret nogle ideer til
undervisning med afsæt i konstruktivistiske
grundopfattelser.

Konstruktivismen tager udgangs-

punkt i  den eksisterende viden 

Elevernes forkundskaber inden for det emne, man
skal arbejde med, er vigtigt at få klargjort både for
læreren og for eleverne selv. De er lærerens rette-
snor for på hvilket fagligt niveau, der skal startes,
og for hvilken faglig spredning, der er i klassen,
og de er for eleverne den motiverende indgang til
stoffet. Forkundskaberne kan fx ekspliciteres gen-
nem almindelig samtale, ved individuel skrivning
eller ved gruppediskussioner. I skoleårene
1998/99 blev der på 9 gymnasier som forsøg gen-
nemført en såkaldt screening af elevernes ind-
gangsforudsætninger i fysik (Undervisningsmini-
steriet 1999). Der blev hertil udviklet et testmate-
riale som kan give både lærer og elever nyttig vi-
den om styrker og svagheder. Det kan også mis-
bruges til at slå eleverne i hovedet med deres uvi-
denhed.
Som en del af forkundskaberne er det godt at
have kendskab til elevernes alternative opfattelser
i forhold til den accepterede naturvidenskabelige
viden. De viser hvilke opfattelser, der skal tages30 Se fx Dolin 2000.



Mere vægt på at

forstå og forholde sig til individuelle elevers in-
teresser, styrker, erfaringer og behov 

udvælge og tilpasse pensum 

fokusere på elevers forståelse og brug af viden-
skabelig viden, ideer og spørgemetoder 

vejlede eleverne i aktiv og udfoldet videnskabelig
undersøgelse 

giv mulighed for videnskabelige diskussioner
mellem eleverne 

kontinuert vurdere elevernes forståelse 

støtte en klasserumskultur med samarbejde, fæl-
les ansvarlighed og respekt 

dele ansvaret for læreprocessen med eleverne 

arbejde med andre lærere for at forbedre den na-
turvidenskabelige undervisning 

Lærerne bør iflg. NSES 1996 arbejde hen mod følgende ændringer i deres måde at undervise på:

Mindre vægt på at 

behandle alle elever ens og grupper som en hel-
hed 

følge pensum stramt 

fokusere på elevers tilegnelse af information 

præsentere videnskabelig viden via foredrag,
tekst og demonstration 

spørge om gentagelse af tilegnet viden 

teste elever for opnået faktuel viden efter hver
enhed eller kapitel 

støtte konkurrence 

opretholde autoritet og ansvar 

arbejde alene

Mindre vægt på at

vide facts og informationer 

studere fagdiscipliner for deres egen skyld 

adskille videnskabelig viden og videnskabelige
processer 

dække mange videnskabelige emner 

indføre spørgsmål som et sæt arbejdsopgaver 

Mere vægt på at

forstå videnskabelige begreber og udvikle evner
til at stille og besvare spørgsmål 

lære det faglige stof i sammenhænge som er un-
dersøgende, teknologiorienteret, personligt og
samfundsmæssigt perspektiveret, historisk og vi-
denskabshistorisk relateret 

integrere alle aspekter af videnskaben 

studere nogle få fundamentale videnskabelige
begreber 

indføre spørgsmål som læringsstrategier der skal
læres 

Indholdet i pensum og undervisningen bør ændre sig i følgende retning:
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højde for, og evt. udgangspunkt i, i de diskussio-
ner og øvelser, læreren forbereder. De er også vig-
tige at bevidstgøre eleverne om for at kunne for-
holde sig til parallellisme, det forhold at de viden-
skabeligt korrekte begreber læres sideløbende med
de oprindelige, der så fortsat bruges i hverdags-
sammenhænge. Således påpeger en række forskere
det nyttesløse i at udskifte de indarbejdede hver-
dagsopfattelser og anbefaler, at eleverne snarere
lærer at mestre flere sæt begreber for det samme
fænomen (se fx Mortimer 1995). Andre opfatter
det som dialoger inden for forskellige dialogiske
rum (fx Boulter&Gilbert 1995 i kap. 11).

Viden er en aktiv personlig og/eller

social  konstruktion

At videnstilegnelsen er en aktiv proces understre-
ger nødvendigheden af at tvinge eleverne til at
tænke, til at reflektere over de problemer, fæno-
mener og begreber der skal læres. Det er ikke
læreren, der skal komme med konklusionerne, det
er eleverne. Denne grundholdning må gennem-
syre undervisningen, såvel øvelser som klasse- og
gruppediskussioner. Og det er lettere sagt end
gjort. Ofte er tiden knap, og desuden kan læreren
sige det bedre end de fleste elever. Desuden vil
mange elever være mere tilfredse med, at læreren
er mest på banen. Det kan skyldes dovenskab eller
en misforstået opfattelse af, at man får mere ud af
at høre læreren sige det rigtige end selv at forsøge
nogle ufuldkomne formuleringer. Så man kan
som lærer være oppe mod både elevernes opfat-
telse af hvordan læring foregår (måske fremkom-
met gennem et langt elevlivs erfaringer) og mod
de rammer som skolesystemet opstiller. 
Samtidig er det ikke kun et spørgsmål om at få
eleverne til at sige noget. Man må som lærer sikre
sig, at de bringes i situationer, som muliggør fag-
ligt relevante overvejelser, og man må have pæda-
gogiske redskaber, som sætter eleverne i stand til
at komme videre fra utilstrækkelige eller fejlagtige
opfattelser.
Men heldigvis har mange gjort erfaringer, som
man kan trække på31. Som eksempler kan næv-
nes:

Ved øvelsestilrettelæggelsen kan man, trinvist, gå
bort fra de såkaldte kogebogsøvelser til mere selv-
formulerede øvelser og øvelser med flere friheds-
grader (Thomsen 1993). Se endvidere kapitel 8.
Man kan arbejde med den skriftlige dimension
både i almindelige opgaver og øvelsesrapporter på
en måde som fremmer refleksion. Det kan gøres
via den måde, man som lærer retter det skriftlige
arbejde, og ved at arbejde med andre opgavetyper
som fx begrebskort, predict/observe/explain,
mm32.
Man kan anvende evalueringsformer som er mere
formative end summative (se fx Tamir 1998), og
som i lige så høj grad er selvevaluering som lærer-
evaluering.
Endelig er det vigtigt at udvikle en diskussionskul-
tur i klasserummet såvel mellem lærer og elever
som mellem eleverne indbyrdes, samt en arbejds-
form som muliggør lærerstøtte, uden det sker på
bekostning af elevernes selvstændige arbejde. Vy-
gotsky har udviklet begrebet zonen for den nærme-
ste udvikling, som han definerer som afstanden
mellem det aktuelle udviklingstrin bestemt ved
selvstændig problemløsning og det udviklingstrin
eleven kan komme frem til gennem problem-
løsning under voksen vejledning eller gennem
samarbejde med dygtigere kammerater. Ved at ar-
bejde i zonen for nærmeste udvikling lægger man
mere vægt på elevernes potentielle udviklingsmu-
ligheder end på deres faglige mangler. Læreren
støtter eleverne i at kunne mestre mere komplekse
opgaver, end deres aktuelle videns- og færdigheds-
niveau ellers ville tillade. Et centralt begreb er her
stilladsering, som udtryk for hvorledes læreren kan
støtte elevers videnskonstruktion. Disse begreber
udfoldes mere i kap. 11.

Læring er ikke kun 

et  spørgsmå l  om kognition

Uanset hvilken vægt man lægger på individuelle,
sociale eller kulturelle aspekter af læreprocesen, er
læring mere end en ren kognitiv aktivitet. Den
enkelte elev skal rette sin opmærksomhed mod
den faglige aktivitet for selv at kunne være aktiv,
der skal opbygges et miljø, hvori læringen kan fo-
regå, og den enkelte elev og elevgruppe skal
kunne styre deres læringsaktiviteter.
Beyer 1992 har betonet vigtigheden af at ind-

31 Se fx Nielsen (red.) m.fl. 1992.
32 Se fx Dolin&Ingerslev 1994 og det senere omtalte PEEL-
projekt.



drage de såkaldte affektive faktorer, følelserne,
holdningerne mm, i undervisningen for at
fremme motivation og kognition. 
Man kan generelt arbejde med at opøve elevernes
(og sin egen) metakognition ved bevidst at foku-
sere på, hvorledes læreprocessen forløber33.

Naturvidenskaben er selv en 

(ofte social)  konstruktion

Noget af det, der adskiller forskellige konstrukti-
vismeretninger, er ontologien, dvs. den status de
giver det lærte. Det kan synes irrelevant og alt for
avanceret at inddrage sådanne aspekter i den gym-
nasiale fysikundervisning. Men jeg tror tværtimod
at en eksplicit inddragelse af fysikkens filosofiske
grundlag, dens forklaringsmetode, forklaringernes
styrke og begrænsninger mm. kan fungere afmy-
stificerende og motiverende. Det kan placere fy-
sikfaget i den samlede gymnasieundervisning og i
elevernes eget udviklingsprojekt, således at faget
får en egentlig dannende effekt. Det behøver ikke
foregå via læsning af filosofiske skrifter, men nok
så meget som en holdning til faget.

Undervisningen må tilrettelægges, så eleverne ikke
får opfattelsen af, at det, de skal lære, er en evig
sandhed, som er gemt a priori i naturen. Fysik-
kens begreber er ikke gudsgivne, men fremkom-
met i dialog mellem fysikere på baggrund af eks-
perimenter og erfaringer.
Man kan fx fortælle eleverne, hvorledes de 10 li-
nier, der står i fysikbogen om acceleration, har ta-
get det naturvidenskabelige samfund århundreder
at tilnærme og tillære sig.
Man kan give eksempler på fysiske teorier, som
var anerkendte i lange perioder for senere at blive
forkastet som ”forkerte” (varmestof, æteren,
Newtons love). For at vise hvorledes den nu-
værende opfattelse er en menneskelig konstruk-
tion, kan man gennemgå nogle af de traditionelle
emner via historiske forløb, som viser de blindgy-
der, forskere har været ude i, og de præmisser,
man endelig har bygget sin teori på. Matthews
1994a viser med pendulet som eksempel, hvorle-
des naturvidenskabelig historie og filsofi kan bi-
drage til en forbedret undervisning. Disse syns-
punkter uddybes i Monk & Osborne 1997.
Generelt vil en inddragelse af historiske og filoso-

fiske dimensioner give en viden om fysikken, der
kan lette læringen af fysikken (Dolin 2000).

UNDERVISNINGSPROGRAMMER

MED KONSTRUKTIVISTISK

UDGANGSPUNKT

Det kan være svært som lærer at ændre sin under-
visning i konstruktivistisk retning, især hvis man
står alene og skal kæmpe både mod sin egen ud-
dannelse og en hel undervisningsinstitutions tra-
dition og nogen gange også elevholdninger. Det
er rart at være flere, som kan støtte hinanden i
den utryghedsproces, dette er, og som samtidigt
kan udvikle undervisningsforløb sammen og give
hinanden gode ideer. Der er derfor også udviklet
en lang række projekter, som med lidt forskellig
fokus har udviklet en undervisning baseret på
konstruktivistiske principper. Jeg vil kort beskrive
nogle, som har haft en vis indflydelse på den dan-
ske debat.
De to første har et ret traditionet piagetsk
udgangspunkt i deres fokusering på kognitiv ud-
vikling. CASE-projektet har dog udviklet sig så
det i dag også inddrager Vygotsky. PEEL-projek-
tets styrke ligger i udformningen af en række me-
toder til fremme af metakognitive kompetencer.

CLIS-projektet34 (Children’s Learning In Science)
startede i 1982 ved University of Leeds med
udgangspunkt i en omfattende undersøgelse af
elevers hverdagsopfattelser og begrebsdannelser.
En række lærere udarbejdede undervisningsforløb
inden for de områder, hvor eleverne havde ret
konsistente hverdagopfattelser (bl.a. varme,
energi, stofs partikelnatur). Undervisningsfor-
løbene fulgte den samme skabelon, som tilskyn-
dede eleverne til at tænke over deres forforståelse,
afprøve den i forhold til etableret videnskab og så
omstrukturere deres forståelse. Der blev altså til-
rettelagt situationer, som skulle fremkalde en kog-
nitiv konflikt hos eleven, og eleven skulle så, dre-
vet af ønsket om ligevægt, tage sin forståelse op til
revision. Hvert undervisningsforløb havde i over-
ensstemmelse hermed følgende fem faser (Scott &
Driver 1998):
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33 Igen kan der henvises til Dolin&Ingerslev 1994 og PEEL-
projektet.
34 For en dansk gennemgang se Goldbech&Thomsen 1992.
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1. Orientering (introduktion til emnet, interesse-
vækning)

2. Bud på ideer (eksplicitering af elevers ideer og
opfattelser)

3. Omstrukturering (forklaring af forskellige al-
ternative ideer, konfliktsituationer som skal
vise det forkerte i hverdagsforestillingerne,
konstruktion af den videnskabeligt accepte-
rede opfattelse, evaluering af den accepterede
model)

4. Anvendelser (praktisk og teoretisk forankring
af modellen)

5. Bevidstgørelse (diskussion af hvad man lærte)

Erfaringerne med de mange gennemførte forløb
efter denne skabelon var at eleverne var mere
motiverede, men at det var et stort arbejde for
lærerne, og at forløbene krævede megen tid i for-
hold til det, der var sat af i læseplanen.

CASE-projektet35 (Cognitive Acceleration
through Science Education) er udviklet ved
King’s College i London. Det har udarbejdet en
undervisningsform, som er meget eksperimentelt
baseret, og som opmuntrer eleverne til at reflek-
tere over deres egen tænkning og dermed udvikle
deres evne til at tackle nye problemer. Projektet
lægger vægt på at fremme formal-operationel
tænkning (proportionalitet, variabelkontrol, ...),
og er bygget op om 31 undervisningssekvenser
med fokus på hver sin logiske operation. Det er
en vigtig pointe i projektet, at disse undervis-
ningssekvenser gennemføres uafhængigt af den al-
mindelige faglige undervisning, i selvstændige
”tænketimer”, men i en naturvidenskabelig kon-
tekst. Dette skulle – i modsætning til hvad der er
muligt ifølge teorierne om situated learning –
fremme en generel kognitiv udvikling, som vil
kunne anvendes i alle fag. Takket være det engel-
ske skolesystems hyppige og omfattende tests har
det været muligt at kontrollere det (traditionelt)
faglige niveau i forskellige fag på de skoler, som
har arbejdet efter systemet. Disse har alle klaret
sig signifikant bedre end sammenlignelige skoler,
men mere overraskende er måske, at elever, der er

undervist efter CASE-metoden i naturvidenska-
belige fag, også klarer sig bedre i andre fag fx en-
gelsk.
Systemet er udviklet til grundskoleelever, men i
1999 påbegyndte Center for Naturfagenes Didak-
tik ved Århus Universitet deres KUF-projekt
(Kognitiv Udvikling gennem Fysikundervisning),
som er en tilpasning af CASE-materialet til 1g.

PEEL-projektet (Project for Enhancing Effective
Learning)36 er startet i Australien i 1985. Det er
startet på initiativ af en række naturfagslærere på
et Secondary College, som sammen med nogle
forskere fra det lokale universitet ville undersøge,
hvorfor elever ikke lærer noget i naturfag, hvilke
dårlige læringsvaner de har, og hvorledes de kan
forbedre dem. Projektet bredte sig hurtigt, også til
udlandet, og dets overordnede formål er at igang-
sætte en udvikling som øger elevernes bevidsthed
og viden om deres egne læreprocesser så de bliver
i stand til at kontrollere dem og overtage en del af
ansvaret for dem. Disse kompetencer blev samlet i
begrebet metakognition. Det har vist sig, at arbej-
det med at realisere disse mål har stillet krav om
ændrede elev- og lærerroller. Det har påvirket in-
teraktionen i klassen, det har påvirket hele skolen,
og det har medført krav om regulering af pensum.
En styrke ved projektet er, at det foregår på al-
mindelige læreres præmisser med støtte fra for-
skere, og at der både er udviklet en teoretisk
ramme for undervisning og læring på konstrukti-
vistisk grundlag, samtidig med at der er udviklet
en lang række idéer og konkrete metoder til ænd-
ret praksis.

AFSLUTNING

Konstruktivismen er baseret på nogle enkle
grundprincipper om at viden er en personlig
og/eller social konstruktion med udgangspunkt i
en allerede given opfattelse. Ud fra disse få grund-
principper har vi set, hvorledes der er udviklet et
bredt spektrum af opfattelser. Differentieringerne
er sket dels på basis af forskellige epistemologiske
og ontologiske grundsyn og dels på basis af for-
skellige opfattelser af, hvad læring er, og hvordan
læring foregår. Læringsopfattelserne spændte fra et
individuelt, kognitivt læringssyn til et socialt, kul-
turhistorisk læringssyn inspireret af henholdsvis

35 Adey&Shayer 1994 og Adey, Shayer and Yates 1995.
36 Baird&Northfield 1995.



Piaget og Vygotsky som to forskellige tilgange til
læring.
Disse to hovedretninger af konstruktivismen har
udviklet forskellige syn på læreprocessens prakti-
ske gennemførelse, på hvordan elever konstruerer
deres viden. Men de deler det samme grund-
læggende problem: Konstruktionsprocessen er
ikke (nødvendigvis) en rekonstruktion af den ka-
noniserede viden. En aktiv, selvstændig tilegnelse i
stedet for en reproducerende tillæring medfører
uundgåeligt at eleven former stoffet i sit eget (og
den sociale konteksts) billede – stoffet ændrer sig
under tilegnelsesprocessen på forskellig vis for for-
skellige elever. Det er netop det personlige præg,
der hæver viden og indsigt over information. Her-
overfor står ofte en lærer og et system som ønsker
at eleverne bibringes en “korrekt” viden om nogle
specifikke emner. Hvordan kan de to mødes?
Svarene herpå hænger sammen med opfattelsen
af, hvad et fag som fx fysik er, og hvilke processer
der mere konkret kan lede eleverne frem til denne
fysik. Disse to spørgsmål tages op i hhv. kap. 7 og
kap. 11. 
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Som det fremgår af kapitel 3 var gruppearbejdet
et af de bærende elementer i undervisningen i 
x-klassen. Elevernes fysikforståelse voksede i vid
udstrækning frem som et resultat af deres indbyr-
des dialoger. Jeg vil i dette afsnit etablere et teori-
apparat, som kan indfange og begrebssætte
læringspotentialet i denne type undervisning.
Teorien kan dog samtidig belyse læringsproblemer
og -muligheder i en klassisk lærer-elev klassesam-
tale.
Jeg vil først trække tråden op fra konstruktivisme-
afsnittet ved at udfolde forskellene mellem den
individuelle og den sociale tilgang til læring. Jeg
vil med afsæt i den sociale, Vygotsky-inspirerede
opfattelse udvikle dialogens rolle i læreprocesserne
og hvad der kan forstås ved dialogisk læring, som
det første afsnit hedder.
Jeg vil også trække en tråd tilbage til afsnitttet om
fysik som et fag, der stiller krav om forståelse gen-
nem arbejde med forskellige repræsentations-
former og koble dette til dualismen i en logisk-
deduktiv og en narrativ tilgang til viden i afsnittet
fysik som fortælling.
Disse to tråde vil jeg til sidst spinde sammen i et
afsnit om dialogisk orienteret fysikundervisning. Jeg
vil her fokusere på, hvorledes dialogen kan foregå
i undervisningen. Jeg vil afklare hvilke diskurser
og samtaleformer, der er i spil og diskutere deres
sammenhæng.
Til slut vil jeg opsummere og diskutere styrker og
svagheder ved en dialogisk orienteret fysikunder-
visning.

DIALOGISK LÆRING

Afsnittet om konstruktivisme viste spændvidden i
læreprocesteorier med et konstruktivistisk
udgangspunkt. De havde dog en fælles kerne om-
kring opfattelsen af læring som en aktiv proces for
den lærende, og en proces der skulle tage ud-
gangspunkt i den lærendes viden og erfaring. De
havde forskellige epistemologiske grundsyn, men

det største skel af konsekvens for undervisnings-
praksis synes at være opfattelsen af viden som en-
ten en individuel konstruktion eller en social kon-
struktion. Derfor først en kort opsummering af
denne diskussion.

Mentalisme contra sociokultur

–  valg af  analyseobjekt

Det store skel ligger mellem en radikalkonstrukti-
vistisk læringsteori med dens mentalistiske og
individualistiske opfattelse af læring og en social-
konstruktivistisk læringsteori med dens sociokul-
turelle opfattelse af læring. Denne modsætning
har dybe rødder i den konstruktivistiske lærings-
teori, personificeret i Piaget og Vygotsky. Den af-
spejler sig især i deres opfattelse af højere kogni-
tive funktioner. Ifølge Piaget udvikler barnet sig
via interaktion med den fysiske verden henimod
beherskelse af formelle logiske procedurer. Piaget
opstiller et begrebsapparat, som forklarer hvorle-
des individet konstruerer (især) naturviden-
skabelig, logisk, matematisk viden. Ifølge Vygot-
sky omfatter de højere kognitive funktioner akti-
viteter som mening, opmærksomhed og opfat-
telse, og de udvikler sig fra det sociale rum (det
interpersonelle) til det individuelle (det intraper-
sonelle) gennem en internaliseringsproces.
De to grundsyn blev samlet i oversigten i kapitel
10.

Disse to opfattelser ses af mange som i bund og
grund uforenelige. Efter en dybtgående analyse af
de to tilgange konkluderer fx Jere Confrey:

Although the theories of Piaget and Vygotsky are un-
deniably useful in analyzing schooling, the frame-
works are not easily reconciled at a deep theoretical
level. Both present developmental viewpoints in
which learning and education are important activi-
ties. Perhaps it is time for an alternative theory –
one in which education gives rise to a developmental

Kapitel  11
DIALOGISK LÆRING I  FYSIK

Af Jens Dolin



theory, rather than vice versa. (Confrey, 1995, p.
222)

Confrey forudsiger at en sådan ny teori vil være
én

... in which diversity plays a more significant role,
and in which the individuality of the child is tempe-
red by the responsibility of community and culture.
(Confrey, 1995, p.225)

Men hun understreger umuligheden af at inte-
grere Piaget og Vygotsky i empiriske studier:

An integreted theory will need to reshape both theo-
ries to allow for both intracognitive and intercogni-
tive activity. Thus, in relation to teaching and learn-
ing, it seems clear that a combination of the perspec-
tives is an attractive alternative. The question is,
How should these perspectives be combined to ensure
an adequate treatment of both perspectives? Given
the complexities of each theory, it seems highly likely
that any empirical studies may examine one to the
neglect of the other. That is, injecting Piaget into a
Vygotskian perspective is likely to be no more succes-
ful than taking a Vygotskian perspective onto a Pia-
getian approach. (Confrey, 1995, p.222)

Dette er at trække modsætningen meget hårdt op.
Confrey berører noget vigtigt, når hun tildeler
mangfoldigheden en stor rolle og lader indivi-
dualiteten være præget af kulturen og fællesska-
bet, men jeg tror, at begge tilgange kan være
frugtbare og komplettere hinanden i et samlet syn
på læring. Se fx s. 207 hvor der argumenteres for
at Piaget og Vygotsky beskæftiger sig med forskel-
lige undervisningssituationer, og derfor nok så
meget kan anvendes til at analysere forskellige
slags læreprocesser, som de skal opfattes som kon-
kurrerende forklaringer på det samme fænomen.
Jeg vil dog give hende ret i, at man i en konkret
analyse ofte må vælge, hvilken tilgang man vil an-
vende.
Jeg vil i det følgende fokusere på den sociokultu-
relle tilgang, fordi jeg tror, at man med denne
indfaldsvinkel kan løse op for mange af de proble-
mer, jeg har set elever have med at lære fysik. Det
at lære fysik er også en individuel, mental hand-

ling, men den sociokulturelle tilgang tilføjer en
faglig-pædagogisk dimension, som er svagt re-
præsenteret i almindelig undervisning. I mange
tilfælde er der ved forståelsesproblemer i fysik
ikke tale om intellektuel uformåenhed, men om
at finde ud af hvad kravene egentlig er. Hvad er
det vi taler om i fysik? Hvorfor gør vi det vi gør?
For mange elever, hvad enten de har intellektuelt
svært ved tankeprocesserne eller ej, er det frugt-
bart at opfatte fysikfaget som en bestemt måde at
betragte verden på og en bestemt måde at tale om
verden på. Dette kan af nogle opfattes som selve
faget, hvori resten (formlerne, begreberne) er ind-
lejret, og af andre som en indgang til det egent-
lige, som for dem vil være formlerne og begre-
berne. Uanset fagopfattelse er sociale processer en
vigtig del af læreprocessen i et fag, ikke kun som
et pædagogisk hjælpemiddel, men som en del af
selve fagligheden, der hvor faget konstitueres og
giver mening for eleverne. Der er i den forstand
tale om at lære eleverne fysikkulturen. 
Som Lemke skriver:

When we talk science, we are helping to create, or re-
create, a community of people who share certain bel-
iefs and values. We communicate best with people
who are already members of our own community:
those who have learned to use language in the same
ways that we do. When the people with whom we
are trying to communicate use language differently,
use it in ways that make sense of a subject differently
than we do, communication becomes much more
difficult. Science teachers belong to a community of
people who already speak the language of science.
Students, at least for a long time, do not. Teachers
use that language to make sense of each topic in a
particular way. Students use their own language to
put together a view of the subject that can be very
different. This is one reason why communication sci-
ence can be very difficult. We have to learn to see sci-
ence teaching as a social process and to bring stu-
dents, at least partially, into this community of pe-
ople who talk science .(Lemke, 1990, p. x)

Resten af dette afsnit vil jeg koncentrere mig om
det vigtigste medierende værktøj i den sociokultu-
relle tilgang, nemlig sproget. Jeg vil fokusere på
samtalen i fysikundervisningen, og på hvorledes
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læring sker gennem sproglige processer i en social
sammenhæng. Disse processer bygger for mig at
se i en vis udstrækning bro mellem den mentali-
stiske og sociokulturelle konstruktivisme.
Først en uddybning af den betydning som hhv.
det mentalistiske og det sociokulturelle læringssyn
tildeler sproget.

Sprogets rolle

I von Glasersfelds fortolkning af Piaget er det en
central pointe, at meningen med et ord skabes af
den enkelte sprogbruger:

The subjective element is inevitable because the se-
mantic connection that ties sound-images to mea-
nings has to be actively formed by each individual
speaker (von Glasersfeld 1995a, p. 134)

Her henviser von Glasersfeld til den repræsenta-
tion, der ifølge de Saussure knytter sig til enhver
forbindelse mellem et ords lydbillede og det til-
hørende begreb.
Den enkeltes associationer til et ord påvirkes na-
turligvis af, hvordan man har hørt andre bruge or-
det, men

No one but you can make your association, and no-
one but you can isolate your sound-image and
whatever you conceptualize in your experiential fi-
eld. (op.cit.p.135)

Man tilskriver altså sin egen mening ud fra indivi-
duelle erfaringer og tilpasser så disse meninger
ved at afprøve dem og se, hvad der virker i sprog-
lig interaktion med andre. Den mening, man
hver især tilskriver ordet (og det tilhørende lydbil-
lede), er ens egen tolkning af en ydre-verdens
hændelse og ikke en afbildning af den. Forskellige
personer, som diskuterer et emne, opbygger ikke
ens billeder, som repræsenterer en af iagttagerne
uafhængig virkelighed:

What a word means is always something an indivi-
dual has abstracted from his or her experience – it
may prove to be compatible with the abstraction
another has made, but it can never be shown to be
the same. (op.cit.p. 142)

I kommunikationen med andre, som er den
regulerende faktor for éns meningsdannelse,
prøver man også at forstå, hvad andre siger og
skriver. Denne forståelse er ikke nødvendigvis
kompatibel med den andens forståelse, og en
eventuel kompatibilitet kan ikke testes umiddel-
bart og direkte i udsagnet, men kun ved efterføl-
gende at undersøge om den anden siger eller gør
noget, som modsiger de forventninger, den mod-
tagende har ud fra sine tolkninger.

Der er således i Piaget-perspektivet indbygget en
uundgåelig usikkerhed i den sproglige kommuni-
kation. Dette aspekt af den individuelt oriente-
rede konstruktivisme er uddybet af Luhmann, se
kap. 10. Ikke kun som lærer, men også i hverdags-
livet kan jeg nikke genkendende til meget i denne
fremstilling. Jeg er ikke uenig med familien i,
hvad en kop er, eller hvor stor telefonregningen
er, men når talen kommer til hvad “stor” er, ind-
holdet i en aftale, meningen med ordet vigtig osv.,
kan der åbenbare sig store meningsforskelle. Er-
kendelen af at min tolkning ikke er den samme
som andres – og ikke nødvendigvis er den, der
passer bedst til den situation, vi taler om – åbner
for en produktiv tilpasning.

Man har således nok et slags generelt, accepteret
billede af ord, på en måde så man kan løse en
kryds og tværs, hvori ordet optræder. Man har
hvad Leontjev vil sige: forstået betydningen1. Men
den individuelle mening kan godt indeholde nu-
ancer, som ikke indgår i, eller som varierer fra be-
tydningen.

I et Vygotsky-perspektiv er de fælles aktiviteter og
kommunikationen med andre selve de
omstændigheder, gennem hvilke mening dannes
og internaliseres. Vygotsky vil ikke adskille den
individuelle meningstilskrivelse fra den sociale.
Den sociale, og herunder sproglige, aktivitet ses
ikke som en regulerende faktor for den individu-

1 Leontjev skelner mellem mening, som er den personlige
tolkning mennesker giver en hændelse, en begivenhed, et
fænomen, og betydning som er det afkast den kulturelle prak-
sis giver. Man skal iflg. Leontjev give en ting personlig me-
ning (individuelt eller kollektivt) for at kunne give den be-
tydning.



elle konstruktion, men som selve konstruktions-
processen:

Sprogets struktur er ikke en enkel afspejling af tan-
kens struktur. ...
En tanke som omsættes i sprog omstruktureres og for-
andres. Tanken bliver ikke udtrykt i ordet, den bli-
ver til gennem ordet. (Vygotsky 1971)

Mentalisme versus socialsemiotik

Forskellen mellem et Piaget-perspektiv og et Vy-
gotsky-perspektiv på sproget minder om, hvad
Lemke kalder et mentalistisk grundsyn kontra et
socialsemiotisk grundsyn:

Mental models treat cognitive processes as isolated
phenomena that happen within a single mind iso-
lated from others, as mental processes isolated from
social processes (Lemke, 1990, p. 192)

Mentalismen opfatter alle bevidstheder som fun-
gerende på samme måde eller efter samme logik.
Man kan således fx aflure hvorledes eksperter tæn-
ker og løser opgaver for at “omprogrammere” an-
dre (læs: elever) til at tænke på samme måde.
Udgangspunktet er de alvidende personers, eks-
perternes, holdninger og værdier og tænkemåder,
som skal overføres til andre, mindre vidende, uan-
set disses værdier og tankesæt. Denne opfattelse af
forholdet mellem elever, lærer og fag er den tradi-
tionelle, som konstruktivismen netop er vokset
frem som en kritik af.
I modsætning hertil prøver socialsemiotikken at
afdække hvorledes mennesker skaber mening –
med sig selv, hinanden og verden. Intet har me-
ning i sig selv. Meninger skabes gennem handlin-
ger, hvor vi – hver især og på hver vores måde –
kontekstualiserer praksis:

The meaning we make for an action or event consists
of the relations we construct between it and its con-
texts. Making meaning is the process of connecting
things to contexts. (Lemke, 1990, p. 187)

Skellet er således nok mellem læring betragtet
som en personlig eller som en social proces, men
perspektivet udvides til også at omfatte en forskel
mellem at se læring som primært en kognitivi-

stisk/mentalistisk proces eller primært en kulturel
proces.
Jeg vil inddrage denne udvidelse i mine to
perspektiver på læring.

Man kan i et mentalistisk Piaget-perspektiv op-
fatte viden som noget den enkelte tilegner sig i en
ofte social kontekst. Udgangspunktet er her den
enkelte, og de sociale omgivelser er en væg at
spille bold op ad. Hvert enkelt individ kan i prin-
cippet opbygge sin egen forståelse og mening.
Eller man kan i et socialsemiotisk Vygotsky-
perspektiv opfatte viden som den kulturelle, soci-
ale aktivitets opbygning af relationer, forestillin-
ger, strukturer som giver den enkelte mulighed
for at skabe mening ved at være en del af det op-
byggende fællesskab.
At de to forskellige tilgange til videnskonstruk-
tion i praksis kan være svære at skille ad, viser føl-
gende eksempel.

Hvad er der specielt  ved

massedefekt? –  et  eksempel

Vi er i 2x lige efter efterårsferien.
Klassen arbejder med kernefysik ud fra Manhat-
tan-projektet. Vi kommer ind 10 min inde i an-
den lektion i en tripeltime, lige efter frokost. Som
sædvanlig arbejder klassen i grupper, og Rie,
Clara C, Jesper, Dave og Helle er i gruppe sam-
men. Gruppen diskuterer massedefekt, og Rie har
svært ved at forstå, hvad betyder, og hvad det
egentlig skal bruges til.

0.00 R ...men hvad er det, der er så specielt
[ved massedefekt]?

H Det gør at det hele kommer til at passe
sammen

R men det øh passer jo ikke sammen
C jo, når man tager massedefekten med
H -så passer det sammen
R jaa [nølende]
C Det er vigtigt fordi ellers så passer be-

regningerne ikke sammen, så bliver det
ikke det, det skal blive

R altså, massedefekt det er, at når der er,
at når man trækker de der elektronba-
ner fra, så vejer det jo mindre end de
der nukleoner, ik’. Hvorfor er det så
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specielt? Hvorfor ...?
C Fordi ellers passer det der regnskab

ikke sammen
[Rie tænker]

R Nå?
C Og det hele skal hænge sammen mate-

matisk [pause] ... ellers kan vi jo ikke
sige det virker, vel?

R ...det hænger jo ikke sammen..
C ...jo når man tager begrebet massede-

fekt med
R Ja, men hvis man ikke tager massede-

fekt med
C Jamen det er jo derfor det er så vigtigt

[ser længe undersøgende på R]
[Jesper kommer med en kommentar helt uden for
konteksten:]
0.46 J Du har en elefant i øret Clara

C hm, bare det ikke er en kæp i øret, ik’?
[Clara vælter sin vandflaske]

J Hvis der havde været vand i den så
...[mumle] .. Eller hvis låget havde
været af..
[alle i gruppen sidder i egne tanker – i
lang tid. C tager tråden op]

1:29 C [henvendt til Rie] Det kan du godt se,
ik’?

R Nej jeg kan ik’. Altså her er en kerne,
ik’? Og her er elektronbanerne [viser på
bordet]. Når man trækker elektronba-
nerne fra kernene, så er det man får,
det vejer mindre end ... kernen.. [ser
spørgende på Clara]

[Jesper er stadig ikke med i diskussionen:]
1:45 J [Henvendt til hele gruppen] Skal vi

ikke lave opgave 4a, eller øvelse 4a?
C [henvendt til Rie] Jo, ja
J Selv om vi har spørgsmål til, så kan vi

bare tage det hen ad vejen
R So what??
J ... jeg synes bare vi skal komme igang
D Men, hvor er I nået til?
H 4.1

2:00 C,R[Henvendt til hinanden] Okay [ser
sammen i Manhatten-bogen]

R [læser højt] He-4-kernens masse er
mindre end summen af dens bestand-
deles masser! Dette fænomen viser sig

for alle atomkerner, og det kaldes mas-
sedefekten.

C [henvendt til Rie] Kan du ikke se, man
har et tal, et tabeltal, det er det der He-
4-kernens masse, ik’, det er et tabeltal.
Så her ovre regner man ud hvad den
sku’ veje, ik’?, de to tal passer ikke sam-
men. De sku’ være det samme ikke?

R Jamen hvorfor laver man så ikke bare
tabellen om?

C Fordi at det er noget, der er ... fordi det
er noget der er udregnet, at sådan ser
den ud. Altså det er noget, der står i
det periodiske system, ik’?

R [forsigtigt] jah..
C at sådan ser den ud, ik’. Ligepræcis den

ser sådan ud. Og når så man regner det
ud på den her måde, så passer det bare
ikke sammen, vel.

R Men det giver jo ingen mening. Hvor-
for regner... altså det der ...jeg forstår
godt nu, at man har ... laver et eller an-
det fidelihut for at det passer med det
tal som står i tabellen, ik’. Hvorfor la-
ver man så ikke bare tabellem om, så
det passer med det, det i virkeligheden
vejer?

H Fordi man har fx taget 1 kg af det der
stof, der så har man fundet ud af, hvor
mange atomer der er i det, og så har
man sagt, at så må ét atom veje så me-
get. Og så er det, at det så ikke passer,
og så har de måttet finde på et eller an-
det begreb, der ku’ forklare, hvorfor det
ikke passer ...

J God idé Helle
H - og det blev massedefekt.
R [skeptisk, meget lavt] .. Jamen hvorfor

kalder de det så ikke [uhørligt]
H Fordi det kan de jo ikke ... ikke når de

har fundnet ud af, at et atom vejer så
meget. Og de har også fundet ud af, at
en protron og en neutron vejer så me-
get, så de kan ikke rigtig lave tabellen
om. Fordi så får du noget meget sjove
ting, hvor du ...

3:56 C Du kan også godt se at altså, hvis vi nu
siger, energien vejer noget, ik’? At der



kræves noget energi til at binde det der
sammen med ... og det må så skulle
tælles med i ... [ser appellerende på
Rie]

4:11 R Okay. Det kan jeg godt se. Det vil sige,
man har kun fundet ud af at kernen el-
ler at atomet vejer noget, men man har
ikke fundet ud af at energien også vejer
noget

H Det har man jo så fundet ud af bagef-
ter

R ja, ja efter man har lavet tabellen? ..
Det er så derfor man har lavet det der
massedefekt ...
OKEY [afklarende] ... så det er bare,
sådan, energiens skyld?

H Ja!
4:36 R Åhh! Hvor bliver vi nok enige.

C Forskellen er, at herovre der har man
regnet det, altså tabelværdien der har
man regnet det som én kerne eller som
et atom, ikke, herovre der har man ta-
get de forskellige små partikler og lagt
dem sammen, og der har man så ikke
regnet den der ...

5:00 R Okay. Wau. Dybsindigt!

I løbet af disse 5 minutter kommer Rie til en
første forståelse af, hvad massedefekt er. Det er
endnu ikke en forståelse, der er i overensstem-
melse med lærebogen, men det første skridt er ta-
get på vejen til en “fysikanerkendt” forståelse, ved
at hun får tildelt begrebet sin egen mening, som
ikke er i modstrid med den “rigtige”. Hun finder
ud af, at masseforskellen skal forklares ved en
energiforskel: ...så er det bare sådan energiens skyld?
(4:11).
Der er stadig et stykke vej til Q-værdi, det rigtige
fortegn, uc2 osv, men uden denne begyndelse ville
resten enten ikke kunne lade sig gøre eller resul-
tere i udvendig, forståelsestom tilegnelse.
Efter det ovenfor udskrevne klip kommer Clara
ud i en situation hvor hendes opfattelse af masse-
defekt ikke slår til, og hun må (re)formulere sin
(og gruppens) forståelse. Dette gentager sig lidt
senere for Helle.

Uafhængig af det teoretiske ståsted, man betragter
sekvensen fra, kan man konkludere:

• Eleverne kommer til gruppearbejdet med for-
skellige grader af forståelse af begrebet massede-
fekt, de fleste dog helt uden eller med en meget
mangelfuld, og i løbet af sekvensen ender alle
med en eller anden form for forståelse, der kan
anvendes som afsæt for en mere fysisk præcis be-
grebssætning.
• Eleverne ville ikke have kunnet lære det ved
hjælp af lærebogen alene. Det ses af den måde, de
sidder med deres bøger på, uden at de, i sig selv,
hjælper dem til at opnå en forståelse; hvorimod
bogen bliver inddraget i elevernes forsøg på for-
klaringer. Helle er nok den, der er tættest på at
have fået en forståelse ved at læse lektien.
• De ville ikke have lært det, hvis læreren havde
gennemgået det på tavlen. Det er en lidt hård
påstand, men selv om Rie formulerer begrebet re-
lativt klart, er det ikke nok til, at alle forstår det.
Kort tid efter må Helle formulere det samme igen
og derefter Clara. Det at høre det fra andre er
ikke nok til at forstå det.

Individuel eller  social

konstruktion?

Hvad er det, vi overværer i undervisningssekven-
sen i relation til konstruktivismeteorierne?
Er det individuel konstruktion støttet at en social
kontekst? Eller er det en social konstrueret for-
ståelse baseret på individuelle bidrag?

Begge synsvinkler giver god mening. Vi ser en af-
prøvning af egne tanker i et fælles rum, som leder
frem til en fælles begrebssætning, og samtidig
hvordan den fælles diskussion får hver enkelt til at
formulere sine egne opfattelser.
Er det overhovedet vigtigt at kunne skelne mel-
lem de to måder at lære på? 
Er det overhovedet muligt at se på en undervis-
ningssekvens med kun ét af de to sæt briller på?
Måske har vi ikke at gøre med to yderpunkter i et
spektrum af læring, men med to sider af den
samme sag? Det er forskellige udtryksformer for
det samme?
Den indbyrdes samtale er, hvad vi umiddelbart
kan iagttage, og den virker derfor som det
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bærende i læreprocessen. Dette udelukker natur-
ligvis ikke, at elevernes individuelle tankevirksom-
hed er det, der egentlig giver erkendelserne. Man
ville så kunne opfatte elevernes udsagn som deres
erkendelsers sproglige udtryk. Men netop de
mange pauser, tøvende formuleringer, henvisnin-
ger til hinanden, lytten på hverandre osv. gør det
meningsfuldt at betragte selve dialogen som det
sted, hvor erkendelserne (også) opstår. Så lad os se
nærmere på den.

Elevernes samtaleform

Hvad er det egentlig, der sker i løbet af de 5 mi-
nutter, og hvorfor er det muligt? 
Først og fremmest udvikles Ries forståelse i et
samarbejde med Clara og Helle. De to piger lytter
til Rie og prøver at sætte sig ind i, hvad hun har
svært ved, og kommer med forslag til tolkning.
Og Rie lytter til dem og prøver at få deres forslag
til at passe med hendes egen opfattelse. Det er en
søgende proces præget af samarbejde og forhand-
ling med ønske om at nå en fælles forståelse. Selv
om Clara umiddelbart giver udtryk for at have
forstået hvad massedefekt er, er det klart, at hun
gennem samtalen får raffineret sin forståelse, eller
måske oven i købet først forstår begrebet i løbet af
samtalen. Hun lytter tøvende til Rie og forstår i
begyndelsen ikke, hvorfor Rie har et problem,
men gennem forsøget på at forstå dette blive hun
selv opmærksom på, at begrebet massedefekt ikke
er så indlysende, som hun troede. Så der er en høj
grad af gensidighed i procesen.
Det er desuden interessant, at Helles og Claras ar-
gumenter i begyndelsen er meget formalistiske:
...ellers passer det der regnskab ikke sammen. Argu-
menter som ikke får Rie til at ændre mening. Som
preller af på hende, fordi de ikke sætter tanker i
gang hos hende. Først når Helle begynder at for-
tælle, hvordan tallene er fremkommet, og Clara
kobler dette til energiforhold, får Rie nogle
størrelser og begreber, hun kan overveje og sætte i
spil i forhold til sine egne tanker. Først da samta-
len går fra det bastant autoritative til det tøvende,
begynder Rie at åbne op for en forståelse. ...og det
må så skulle tælles med i ... (C 3:56). Det lille ord
“så” gør hele forskellen. Det appellerer og invite-
rer til tankevirksomhed.

Selve samtalen er båret af en gensidig respekt og
en aktiv lytten til hinanden og af en uvillighed til
bare at tromle hinanden ned. Det er ikke noget,
elever bare kan eller gør. Det forudsætter et be-
stemt læringsmiljø og en veludviklet læringskultur.
Der skal i klassen være opbygget et samtalefælles-
skab, hvor man lytter til hinanden og bidrager til
en fælles forståelsesudvikling. Det er i Ts under-
visning sket dels gennem hendes måde at gen-
nemføre klasseundervisningen på og dels gennem
den store vægt på gruppearbejde. Jeg vil senere
vende tilbage til klasseundervisningen og her kun
sige lidt om gruppeorganiseringen. 
I den observerede gruppe blev samtalen båret af
de tre piger. Dave deltog overhoved ikke. Fra in-
terviews med ham ved jeg, at det skyldes hans
personlige historie, som er meget speciel, og som
gør, at han i et vist omfang trækker sig fra gruppe-
processer. Han sidder som oftest og arbejder al-
ene, selv i gruppearbejdssammenhænge. Jesper er
en ret umoden, men meget imødekommende og
positivt indstillet dreng. Han har blot svært ved at
koncentrere sig i ret lang tid af gangen, og hans
eneste bidrag til samtalen var et par fjollede be-
mærkninger – Du har en elefant i øret Clara –et
forsøg på at stoppe den – skal vi ikke lave opgave
4a – og da det ikke lykkedes, en kommentar til
samtalen: God idé, Helle. Han var tilskuer og hæg-
tede sig (som i tidligere tilfælde) på pigernes ar-
bejde, og hans forståelse for stoffet blev tilsva-
rende overfladisk og mangelfuld.
Umiddelbart set fik hverken Dave eller Jesper
altså specielt meget ud af dette gruppearbejde,
men deres ageren i klasseundervisning er ikke an-
derledes, og klasseundervisning synes heller ikke
at give i hvert fald Jesper et større fagligt udbytte.
Måske er det anderledes for Dave, men jeg tror, at
han lærer ret uafhængigt af undervisningsform
(jeg har set ham i mange undervisningssammen-
hænge sidde og gruble og arbejde for sig selv).
Derimod er det en central pointe, at de tre piger
næppe ville have kommet gennem de samme pro-
cesser i en klasseoffentlighed. Læreren vil kun
sjældent have mulighed for, og det vil oftest sige
tid til, at gennemføre en så gensidigt orienteret
samtale. Og Rie ville næppe have været lige så
utilbøjelig til ukritisk at overtage bogens begreber.
Hun ville i højere grad have accepteret lærerens



autoritet og sagt til sig selv, at sådan er det åbent-
bart bare, og det må jeg lære uden at forstå det. Så
gruppeorganiseringen muliggør, at elevene kan
samarbejde og forhandle og give sig tid til at
komme til en fælles forståelse, og den store vægt
gruppearbejde har haft i 2x har givet eleverne
mulighed for at udvikle redskaber til at gøre det
med.

Læring som dialog

Ovenstående sekvens er eksemplarisk i den for-
stand, at den i koncentreret form viser, hvorledes
læring i vid udstrækning foregår i Ts timer. For at
indfange disse karakteristiske træk i et teoriappa-
rat vil jeg anvende dialogbegrebet. Konstruktivis-
men argumenterer for, at den lærende selv kon-
struerer sin egen forståelse, men går ikke altid i
dybden med, hvordan denne forståelse konstrue-
res, hvilke processer der foregår, og hvordan de fo-
regår. Dialogen er for mig at se en af de vigtigste
veje til forståelse.
Dialog kommer fra græsk dialogos, dia= mellem,
gennem og logos=ord, dvs. det, der opstår mellem
og gennem ordene, hvilket antyder at meningen
vokser frem fra ord, der udveksles mellem menne-
sker, gennem samtale. 
Med øget viden og bevidsthed om sprogets rolle
er der fremkommet en overvældende mængde
analyser af dialoger, som viser, hvorledes sprog-
brugen kan fremme eller hæmme læring, bruges
som magtmiddel, til frigøring, appellere forskel-
ligt til drenge og piger osv.
Det øgede fokus på hvordan tale og tekster indgår
i undervisningen, kan ses som en uddybning af
konstruktivismens understregning af nødvendig-
heden af, at den lærende selv er aktiv i læreproces-
sen, og at denne aktivitet i vid udstrækning er
båret af sproget (i vid forstand, dvs ikke kun tale-
sproget).
Ud af mange forskellige tilgange til dialogen har
jeg fundet Olga Dysthes klasserumsanalyser med
udgangspunkt i Bakhtins dialogbegreb mest i
overensstemmelse med min egen opfattelse, og
min fremstilling er inspireret af hende. 

Bakhtins dialogbegreb

Bakhting blev født i 1895 syd for Moskva og gik i
gymnasiet i Vilnius og Odessa, begge byer præget

af mange kulturer og sprog2. Han studerede klas-
sisk sprog og kultur i Sct. Petersborg og flyttede
under oktoberrevolutionen i foråret 1918 ud i
landdistrikterne, hvor han indgik i intellektuelle
kredse, der engagerede sig i tidens debatter. Det
var en periode, hvor menneskehedens store
spørgsmål var på dagsordenen. På den tid ud-
gjorde neo-kantianismen (forskellige tolkninger af
Kant) den dominerende filosofi, og den havde
stor indflydelse på den russiske filosofiske debat.
Alle måtte forholde sig til Kants konstruktivisti-
ske epistemologi, der via en insisteren på sam-
menhæng mellem bevidsthed og omverden for-
søgte at finde en position mellem idealisternes
vægtning af ideernes rolle, personificeret i Leib-
niz, og empiristernes reducering af bevidstheden
til en registrator af indtryk, personificeret i Locke
og Hume. Evnen til at tænke var for Kant en
egenskab, som både krævede evnen til at sanse og
evnen til at bruge bevidsthedens begreber. Dette
blev samlet i hans transcendentale syntese:

a priori concepts exists in the mind, but they can be
used to actively organize sensations from the world
outside the mind. The world, the realm of things-in-
themselves, really exists, but so does the mind, the
realm of concepts. Thought is the give and take
between the two. (Holquist 1990, p.4)

Denne sammenhæng blev udgangspunktet for
udviklingen af Bakhtins dialogbegreb.
I sit arbejde var Bakhtin inspireret af og i stor
overensstemmelse med Marburg Skolen, der
prøvede at inkorporere de sidste opdagelser inden
for naturvidenskaberne, især den nye fysik af
Planck, Einstein og Bohr og biologiens studier af
nervesystemet, i den neo-kantianske filosofi. Men
hvor Marburg Skolens ledende skikkelse, Her-
mann Cohen, forlod Kants opfattelse af “ting-i-
sig-selv” til fordel for “logic of pure knowing”, i
hvilken verden eksisterer som noget, der er tænkt
(altså en hælden mod idealismen), forsøgte Bakh-
tin at konstruere et mere komplekst hele ved at
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2 Holquist 1990 har skrevet en omfattende bog om Bakhtins
arbejder, og de efterfølgende biografiske oplysninger stam-
mer herfra.
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forstå perception som en handling, hvor man for-
fatter en historie (eng: authoring), man kunne
måske kalde det en fortællehandling. Perceptionen
er altså en vekselvirkning mellem personen og det
perciperede fænomen. Bakhtins dialogisme accep-
terer nemlig nok Kants uoverstigelige skel mellem
bevidsthed og omverden, men ikke hans “ting-i-
sig-selv”; der kan sagtens være en virkelighed
uden for bevidstheden, men den er der ikke alene,
i sig selv. Den er der i relation til bevidstheden.
En relation som netop består af den fortælling,
man fortæller om omverdensfænomenet ud fra de
opfattelser, man har i forvejen. Derfor vil en
sådan relation altid være baseret på dialog, fordi
bevidstheden ikke er unitær, en “alenebevidst-
hed”, men baseret på “otherness”, på relationer
mellem den enkelte og de andre. Den grund-
læggende årsag hertil er, at selvet er dialogisk, en
relation.
Dette synspunkt er stærkt inspireret af Einsteins
relativitetsbetragtninger. Relationer omhandler
forskelle og ligheder i rum og tid, hvorfor Bakh-
tin var dybt interesseret i rum/tids betragtninger.
Newtons univers er absolut i den forstand, at da
en fysisk proces kan udbrede sig øjeblikkeligt gen-
nem rummet (dvs. med uendelig hastighed) er
den så at sige kun rumlig, uden tidslig ud-
strækning. Begivenheder kan lokaliseres absolut i
rum og tid. I modsætning hertil er Einsteins rum
relativt, og betragterens position afgørende for en
hændelses tolkning. Bakhtin blev stærkt inspireret
af Einsteins tankeeksperimenter om tog, der be-
væger sig i relation til hinanden. Ligesom et lege-
mes bevægelse (i ikke-accelererende systemer) kun
har mening i forhold til et andet legemes, er al
mening relativ i den betydning, at mening opstår
som et resultat af relationer mellem to udsagn,
som indtager samtidige, men forskellige positio-
ner. Disse udsagn kan være fysiske, men også
ideer og tanker. I kommunikation er de talendes
synspunkter altid relative. Kommunikationen fo-
regår gennem ytringer (eng.: utterance), og i over-
ensstemmelse med kommunikationens relative
karakter kan en ytring ikke analyseres i sig selv.
Den er altid et svar, en reaktion på noget, der er
gået forud og noget fælles oplevet.
Dialog er den samtidige enhed af forskelle i en
kommunikationssituations ytringer.

For Bakhtin er selve livet en dialog. Man kan kun
se og definere sig selv i kommunikation med an-
dre. At være betyder at kommunikere. Mennesket
bruger først og fremmest sproget for at være i dia-
log – ikke for at udtrykke sig selv. Derfor er målet
med undervisning også at skabe dialog. Denne
fremhævelse af kommunikationens betydning
minder om Luhmanns operative konstruktivisme
(se kap.10), men hvor Luhmann understreger det
altid tilstedeværende forståelsesunderskud i en
kommunikationssituation, fremhæver Bakhtin i
stedet muligheden for skabelse af en fælles for-
ståelse.
Mens sprogvidenskabelige dekonstruktivister såle-
des hævder, at det er umuligt at skabe mening, og
mentalisterne placerer meninger i det enkelte in-
divid, hævder Bakhtin at mening opstår i dialogen
og samspillet mellem de talende. Olga Dysthe frem-
hæver hvordan det ikke er individet, men “vi”
som skaber mening. Det er responsen, der er det
aktiverende princip. Forståelse og respons er dia-
lektisk knyttet sammen. Ifølge Bakhtin betyder
forståelse aldrig overførelse af mening fra sender
til modtager. Forståelse er afhængig af, at modta-
geren aktivt kommer “budskabet” i møde med en
reaktion, og i dette møde opstår mening og for-
ståelse. Mening konstrueres som det Dysthe kal-
der en “ideologisk bro” mellem dialogpartnere,
gennem udvekslingen af ytringer, der relaterer sig
til hinanden. Forståelse kræver derfor en eller an-
den form for respons, et svar, en dialogisk udvek-
sling, men det, der konstituerer dialogen, er ikke
kun at man skiftes til at sige noget, men først og
fremmest at der er en spænding, evt. en konflikt,
mellem ytringerne. Det er de uafklarede sider,
tvivlene, usikkerhederne, mulighederne, der åbner
op for de involveredes engagement og dermed for
deres forsøg på meningstilskrivelse.

Disse overvejelser kunne have været en beskrivelse
af samtalen mellem Rie, Clara og Helle. Den var
konfliktfyldt og netop derfor meningsskabende.
Uenigheden blev ikke løst ved at nogen bossede
en mening ned over de andre, men gennem en
formulering af uenigheder og forsøg på forståelse.
Læring sker ifølge dette begrebsapparat altid i in-
teraktion. Der skal derfor i undervisningen gives
rum for dialog. Det specielle ved dialog er, at den



holder alle forskelligheder sammen samtidigt,
som Olga Dysthe udtrykker det. Ifølge Bakhtin er
begrebsændring afhængig af en sådan sammen-
stilling af stemmer, af denne kamp mellem mod-
stridende positioner og af de forbindelser mellem
dem, som bliver skabt gennem dialogen.

Bakhtin udvider dialogbegrebet fra en mundtlig
ansigt-til-ansigt samtale til et mere omfattende
begreb som fx indbefatter skriftlig kommunika-
tion. Han opstiller 7 dialogiske relationer mellem
de forskellige agenter:

1. Lærerens interaktion med hele klassen eller
grupper (oftest mundtlig)

2. Lærerens interaktion med individuelle elever
(skriftlig eller mundtlig)

3. Mundtlig interaktion eleverne indbyrdes
4. Interaktion mellem en elevs tekst og en

gruppe medelever (skriftlig eller mundtlig)
5. Interaktion mellem en række tekster i klassen

fx lærebogen, andre kilder, elevtekster.
6. Interaktion mellem tekster uden for klassen
7. Interaktion mellem mundtlige og skriftlige

tekster i klassen.
(Dysthe 1995, s. 61)

Hertil kunne man føje den indre dialog, den sam-
tale eleven fører med sig selv eller med en tekst. 

Autoritativ og indre overbevisende

diskurs

Selv om Bakhtin ikke anerkender, at monologen
eksisterer, idet alle ytringer per definition er blevet
til i dialog med andre tekster, er modsætningen
mellem monologer og dialoger alligevel vigtig for
ham.
Han knytter begrebet det autoritative ord til den
monologiske udtryksform. Det er ikke autorita-
tivt, fordi det ytres af en autoritet (præst, lærer
...), men fordi det ikke giver rum for egen tænk-
ning og refleksion. I sådanne tilfælde er det hie-
rarkisk og fjernt og kræver ureflekteret tilslutning.
En sandhed, der siges som et uimodsigeligt fak-
tum, gør det ikke nødvendigt for eleven at sætte
sig selv i spil i forhold til den udtrykte sandhed.
Den er der, uafhængig af eleven, der kræves ingen
aktivitet for at skabe den, det er så at sige ikke

nødvendigt, set fra elevens side. Derfor vil elever
ofte undlade at engagere sig i den. Skolen er som
institution det sted, hvor samfundets sandheder
bliver formidlet, bl.a. gennem lærebøger og lære-
ren som gennem sin stilling og viden (og ofte også
via sin person) fremtræder som en autoritetsper-
son, hvilket tilsammen kan blive ganske overvæl-
dende og gøre elevernes dialog (i Bakhtins for-
stand) med læreren og stoffet ganske illusorisk.
Claras og Helles første forsøg på at overbevise Rie
bestod af sådanne autoritative ytringer, idet de
ureflekteret prøvede at bruge lærebogens argu-
menter som autoritet.
I modsætning til det autoritative ord får det indre
overbevisende ord i dialogen sin kraft gennem or-
denes eget argument. Det aktiveres når der i (fx
lærerens) ytringer åbnes for usikkerheder, uafkla-
ringer, åbne problemstillinger, der kræver, at den
lærende selv skal formulere sig om emnet. Der gi-
ves så at sige rum til fællesskabets og den enkeltes
meninger. Det er vel så enkelt at fravær af et ydre,
autoritativt ord giver plads til de indre ord. Når
den kontekst, som enhver ytring indgår i, ikke
bliver domineret af magtens skråsikkerhed, bliver
der rum til de andre tilstedeværende. De kan for-
holde sig til det der bliver talt om med deres egne
udtryk for deres egne meninger.
Det indre overbevisende ord er derfor halvt den
talendes og tænkendes eget og halvt nogen andres.
Det vækker nye og selvstændige ord og organise-
rer mange af vores egne ord ind i den fælles kon-
tekst, således at der opbygges en fælles forståelse,
en fælles meningssætning.

Dersom vi følger Bakhtin, står dialogisk interaktion
i modsætning til det at lære en “ydre autoritativ dis-
kurs” (Dysthe 1995, s.69).

En ydre, autoritativ diskurs opstår ved at docere
statiske og bastante formuleringer, der skal
reproduceres uændret. Hvorimod en dialogisk in-
teraktion er at opfordre til fælles formulering, fæl-
les afklaring gennem nogle åbninger og usikker-
heder, som skal udfyldes og afklares.
Først da Clara og Helle selv prøver at forklare,
hvad massedefekt er, og samtidig giver rum til
tvivl, inviterer de Rie til at komme dem i møde
ved selv at forsøge at formulere sin mening. Dette
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betyder ikke, at der ikke er plads til autoritative
diskurser i skolen; de vil altid være der. Der er, og
måske især i megen traditionel skolefysik, megen
viden, som det ikke er rimeligt eller muligt at
sætte spørgsmåltegn ved, og derfor vil lærere ofte
lade store dele af undervisningen forløbe inden
for rammerne af en autoritativ diskurs. Men poin-
ten er her, at det ikke så meget er arten eller den
ontologiske status af det, der skal læres, der er i
fokus, når man taler om dialogisk contra monolo-
gisk diskurs. Det handler snarere om, hvordan
man fremlægger og taler om feltet. Lotman 1988
taler om teksters (i bred forstand3) funktionelle
dualisme. Herved forstås at alle tekster tjener både
til at overføre mening adækvat og til dialogisk
skabelse af ny mening:

In an overall cultural system, texts fulfill at least two
basic functions: to convey meanings adequately, and
to generate new meanings.
(Lotman 1988, p. 34)

Alle tekster har begge aspekter i sig, men den ene
vil altid dominere. I en lærercentreret fysikunder-
visning vil det ofte være den meningsoverførende
funktion af samtalen (monologen), der er det cen-
trale. Læreren forsøger at at få eleverne til at forstå
stoffet4 ved at fortælle/genfortælle det, som han
eller hun selv har forstået det. Læreren vil stille
spørgsmål for at få et bestemt svar. Men The first
function is fullfilled best when the codes of the spea-
ker and the listener most completely coinside, skriver
Lotman (p. 34), og dette er langtfra altid tilfældet
i en fysiksamtale – især af monologisk art – mel-
lem en fysiklærer og elever. Fysiklæreren taler med
fysiksamfundets koder, lært gennem lang tids ar-
bejde med fysik, og da det netop er denne kode,
eleverne skal lære, er der et kommunikations-
problem i forhold til en monologisk overførsel af
forståelse. Man kan selvfølgelig aldrig se, hvad der
sker i elevernes hoveder, så man kan aldrig ude-
lukke, at de indgår i en indre dialog med lærerens

udsagn. Men lærerens autoritet kan meget vel
hindre dette:

In most classrooms, this status difference is such that
it would be extremely rare for pupils to take a tea-
cher’s utterance as an object to be questioned, reje-
cted, and so forth. If anything, the norm is to accept
what teachers say without any question whatsoever.
(Wertch & Toma 1995, p. 171)

Hvis man som lærer vil undervise monologisk, er
det vigtigt at gøre det klart for elever (og sig selv),
når der er tale om (fagligt) autoritative, indisku-
table udsagn. Man kan så forsøge at behandle
dem dialogisk, således at de for eleverne kan blive
“indre overbevisende”. Det kan fx gøres ved at
inddrage det behandlede emnes historiske udvik-
ling for at vise emnets indbyggede modsætninger.
Man kan også prøve at mindske denne diskurs-
form. Fx ved at starte nye emner induktivt og
gennem forskellige dialoger tilnærme sig den
etablerede fysikopfattelse. Det er dette aspekt, det
følgende primært beskæftiger sig med.

FYSIK SOM FORTÆLLING

I kapitel 7 gennemgik jeg en måde at opfatte fysik
på som bestående af en række repræsentationsfor-
mer, dvs. en vifte af forskellige måder at organise-
re og fremlægge viden på om det samme emne. At
beskrive viden som repræsentationsformer vil ofte
betegnes som en mentalistisk opfattelse af viden.
Men selv om jeg gerne vil vedkende mig påvirk-
ningen fra Piaget, er det vigtigt at påpege, at re-
præsentationsformerne også skulle betragtes som
nogle måder at handle på – handlinger som førte
til den viden, der lå i den specielle måde at se em-
net på, som repræsentationsformen udgjorde.
Kompetence i fysik blev beskrevet som evnen til
at kunne skifte frit mellem de forskellige repræs-
entationsformer og til at kunne integrere dem til
et helhedsbillede af emnet. Denne kompetence
kan måske i sig selv opfattes som en dialog, som
nogle forskellige stemmer om det samme emne,
men en vigtigere pointe her er, at en dialog er en
effektiv måde at opnå denne kompetence på. At
kunne skifte mellem synsvinkler, tilgange og fors-
tåelsesformer er en højt udviklet sproglig kompe-
tence, som kun kan udvikles ved at gøre det.

3 I Lotmans univers er en tekst en hvilken som helst semio-
tisk størrelse, som har mening – verbal (sproglige ytringer,
skriftlige udsagn) såvel som non-verbal (billede, bevægelse).
4 Alene ordet ”stof” indebærer en opfattelse af det, der skal
læres, som et på forhånd givet stykke viden, der skal over-
føres til eleven.



Grunden til, at dialoger er vigtige veje ind til
fysikken, er, at der er en modsætning mellem fy-
sikkens egenart, den metode som fysikken som en
naturvidenskab anvender for at skabe mening i
verden, i hvert fald i dens egen tradition, og det
grundlag på hvilket almindelige mennesker bærer
sig ad med at få mening ud af deres erfaringer.
Bruner (1998) skelner mellem to tilgange til ver-
den: en naturvidenskabelig, forklarende, som
lægger vægt på at finde årsagssammenhænge, og
en fortolkende, som lægger vægt på forståelse5.
Bruner skriver

Lad mig til slut udforske denne mulighed – at de to
tilgange udgør to principielle, uforenelige metoder,
som mennesker benytter sig af til at skabe mening i
verden – gennem bevisførelse og univerel logisk nød-
vendighed og gennem fortolkende rekonstruktion af
relevante forhold.
Den første, den nomotetiske, har til formål at kon-
vertere intuitioner og fornemmelser for tilbageven-

dende regelmæssigheder til kausale påstande ved
hjælp af logiske og empiriske afprøvningsprocedurer.
Resultatet får til sidst form af robuste videnskabelige
teorier, fortrinsvis udformet i logisk-matematiske ter-
mer. Men visse vidensområder synes at være uegnede
for den slags nomotetisk standardvidenskab, især om-
råder, som involverer mennesker i transaktioner,
hvor de reagerer på hinanden i forventning om,
hvordan den anden kan finde på at reagere på deres
reaktioner, som det foregår i hverdagslivet og i histo-
rien.
For at forstå den slags forhold anvender vi karakteri-
stisk nok en anden metode til at skabe mening. Dens
mål synes ikke så meget at være at bevise eller verifi-
cere som at konstruere en meningsfuld fortælling eller
historie.
(Bruner 1998, s.320-21)

Jeg har modstillet de to tilgange til viden i ne-
denstående skema:
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Omhandler

Optaget af det

Idealet er

Skal overbevise om

Opererer med

Opbygget 

Bedømmes ved

Arbejder med

To typer videnskabelige teorier 
(to måder at forstå verden på)

Logisk-deduktiv

naturforhold

universielle

forklaring (årsagsbeskrivelse)

sandhed

entydighed

paradigmatisk

verifikation/falsifikation

logik/matematik

Narrativ

intentionelle tilstande

partikulære

forståelse (meningstilskrivelse)

troværdighed

flertydighed

valide beskrivelser

livagtighed/troværdighed

fortolkning

5 Forståelse i denne betydning vil sige at lægge mening i noget (individuelt eller kollektivt), og at der er overensstemmelse mel-
lem denne mening og den kulturelt accepterede betydning. Eller snarere at der ikke er uoverensstemmelser, inkonsekvenser
mellem dem.
Dette er naturligvis en påstand, og det vil være interessant at diskutere i hvor høj grad de forskellige fag adskiller sig fra hinan-
den hvad angår frihedsgrader til tolkning.
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Fysikken har traditionelt en logisk-deduktiv til-
gang til verden, hvad enten det er via empiristens
afprøvede viden eller rationalistens selvindlysende
sandheder, hvorimod hverdagsmennesket nærmer
sig verden gennem fortællingens troværdighed.
Fortællingen skaber netop sin troværdighed i dia-
logen mellem historiens parter, og derfor er de
dialogiske processer vigtige måder at forstå og
dermed lære de logiske tankestruktuer på.
Bevidst og kontrolleret brug af mentale funktio-
ner, bestemte måder at tænke på, vokser frem ef-
ter at have brugt funktionerne, tænkt tankerne
sammen med andre. I starten bruges ordene fam-
lende, uden fuld forståelse. De er ikke sat ind i en
sammenhæng, som giver dem mening. Først ved
den tilpasning, der sker gennem fælles anvendelse,
læres en adækvat brug af ordene.
Vejen til det logiske går på denne måde gennem
det narrative.

Disse to tilgange til verden korresponderer i et
vist omfang med de to vidensformer, som de re-
præsenteres af Piaget- og Vygotskytilgangene (se
side 205):
Piaget ser viden som noget entydigt, verificérbart
man kan komme frem til ved logisk deduktion,
mens Vygotsky ser viden som noget lokalt og
kontekstafhængigt.

Piaget som årsagsforklarer passer fint til den tradi-
tionelle naturvidenskab med dens vægt på forkla-
ring i form af årsagssammenhænge, mens Vygot-
sky som fortolker er i overensstemmelse med en
tolkende videnskabs vægt på forståelse ved at orga-
nisere og kontekstualisere påstande.
Det er derfor ikke så underligt, at Piaget har haft
stor gennemslagskraft inden for forskning ved-
rørende naturvidenskabelig viden. Det er imidler-
tid spændende, at Vygotsky inddrages hyppigere
og hyppigere for at forstå læreprocesser inden for
naturvidenskabelige fagområder. Det kan dels
skyldes en stigende erkendelse af manglerne i Pia-
gets tilgang og dels en begyndende forståelse for,
at også naturvidenskabelige fag er kulturelle frem-
bringelser, og en læringsteori for disse derfor må
kunne redegøre for, hvorledes man lærer at beher-
ske kulturelle symboler og strukturer.
Måske afspejler diskussionerne mellem de forskel-

lige retninger inden for kontruktivistisk orien-
terede læringsteorier i virkeligheden forskellige
opfattelser af, hvad naturvidenskab er?

Pointen er imidlertid, at man for at tage hensyn
til (de fleste) elevers måde at erkende verden på,
nemlig gennem narrative processer, i højere grad
må inddrage forståelse, forstået som de lærendes
egen meningstilskrivelse, som en vigtig del af
undervisningen. Vi må komplettere Piaget med
Vygotsky.
Dette stiller krav til både indholdet i fysikken og
til den anvendte pædagogik.

Undervisningen må afspejle fysikken som en kul-
tur vokset frem gennem generationer af fysikeres
indbyrdes dialoger. Begrebsdannelserne, anven-
delsen af matematikken, øvelserne osv. er fysiske
diskursformer som er udviklet i en historisk, kul-
turel proces. Fysikkens historie er også historien
om store tænkere, genier, men de har udviklet de-
res teorier i forhold til den gældende viden, og
den ny viden er først accepteret via de næste gene-
rationers dialoger med hinanden og med de nye
tanker. For mange elever vil det derfor være lettere
at lære fx impuls ved at betragte forskellige stød-
fænomener og se, hvorledes stødbegrebet
meningsfuldt kan vokse frem heraf end ved at
skulle lære en definition, der bagefter bringes i an-
vendelse i opgaveregning.

Bruner påpeger, hvordan naturvidenskabsmænd
anvender narrative tilgange og metaforer for at
finde en model, der passer til virkeligheden (eller
snarere: som bringer overensstemmelse mellem
deres opfattelse af virkeligheden og deres teori):

... som enhver videnskabshistoriker har påpeget i de
sidste hundrede år, anvender naturvidenskabsmænd
alle former for hjælpemidler og intuition og historier
og metaforer for at hjælpe dem, når de forsøger at få
deres spekulative modeller til at passe til ”virkelighe-
den” (eller at få ”virkeligheden” til at passe til deres
model ved at omdefinere hvad ”virkeligheden” er).
(Bruner 1998, s. 198)

I og med at fysikkens viden er opstået – eller i
hvert fald har fået betydning og er slået igennem i



det fysiske etablissement – via narrative, dialogi-
ske processer, betyder det ikke at den ikke er
“objektivistisk”, dvs opfylder betingelserne for at
være “sand”, dvs falsificérbar, reproducérbar osv.
Det er den måske nok. I hvert fald vil den fysik,
der skal læres i skolen, have status af sandheder,
den indtil nu bedste tolkning af vores fysiske om-
verden. Uanset dens ontologiske status er den for-
muleret i logisk-deduktive vendinger, som bedst
læres gennem den samme proces, som den har
opnået almindelig anerkendelse ved – nemlig so-
ciale, dialogiske, narrative processer. 
Vejen til den logisk-deduktive forståelse kan gå
gennem det narrative.

Mark Turner giver i bogen ”Den litterære bevidst-
hed” et bud på en kognitivistisk orienteret forkla-
ring på de narrative processers betydning for vores
forståelse. Hovedpointen er, at vores hjerne arbej-
der ved at fortælle små historier. Vi udtrykker
komplekse og abstrakte sammenhænge ved at for-
tælle små historier, hvor nogen gør noget ved no-
gen eller noget, og det er denne vor bevidstheds
evne til at fortælle historier, der har gjort menne-
sket til det dominerende dyr på kloden. Hoved-
parten af vores oplevelser, viden og tænkning er
organiseret som historier, og det er dette reservoir
af historier, som hjælper os med at give andre op-
levelser en mening.
Vi skaber ved hjælp af disse historier betydning
ud fra vores hjernes basale evne til at tænke i lig-
heder eller parabler – projektionen af en (kendt)
historie på et nyt fænomen. Som Mark Turner
2000 udtrykker det (s.28):

Historie, projektion og parabel arbejder for os; de gør
hverdagslivet muligt; de er den menneskelige tankes
rod; ...

De historier, vi bærer rundt på som et resultat af
vores hidtidige liv, er den ubemærkede viden, der
gør livet muligt. Men i overensstemmelse med
Bruners skelnen mellem det logisk-deduktive og
det narrative som to væsensforskellige begribelses-
måder, sætter Turner en modsætning op mellem
vores historier og andre måder at se verden på,
som fx fysikkens:

Vores uundværlige kernehistorier ikke blot kan op-
findes, de må opfindes, hvis vi skal overleve og leve et
menneskeligt liv.
Vi kan indse denne status som opfindelser ved at
stille dem over for alternative repræsentationer af
verden. Når vi ser nogen sætte sig i en lænestol, ser vi
noget, fysikken ikke kan genkende: en levende aktør,
der udfører en intentionel handling, som involverer
basale begivenhedskategorier i menneskeskala såsom
at sidde og genstande som lænestol. Fysikken tilbyder
derimod en repræsentation af verden, som udelader
agens, motiv, intentionalitet og en række af de struk-
turer, som er en del af ethvert menneskes, inklusive
fysikeres, begrebsmæssige udrustning. Fysikkens fun-
damentale enheder er ikke bundet til den menneske-
lige skala: at sidde og lænestol er elementer fra fortæl-
lingen, ikke fra fysikken. Fysikkens fundamentale
enheder eksisterer på niveauer, der er fremmede for
os – subatomare kvarker, spatio-temporal metrik, in-
tegrationer fra nul til det uendelige. Hvor fysikken
tilbyder en uigennemskuelig, men nøjagtig beskri-
velse i form af en bølgeligning, tilbyder fortællingen
Einstein, der sidder i en lænestol. (s. 31)

Det er dette, der gør fysikken så svær for mange:
Dens repræsentationsformer og dens beskrivelse
af verden er fjernt fra de almentmenneskelige be-
gribelseskategorier. Vi har svært ved at få overens-
stemmelse mellem hverdagskategorierne og fysik-
kens univers, mellem de historier, der gør vores
hverdag mulig, og fysikkens beskrivelser af ver-
den. Dialogbegrebet giver os imidlertid et be-
grebsapparat til fremme en proces hen imod en
sådan overensstemmelse.

DIALOGISK ORIENTERET 

FYSIKUNDERVISNING 

Alle emner kan tilegnes gennem en dialogisk pro-
ces – også vejen til de logisk-deduktive forståelses-
former kan gå gennem det narrative. Men logisk-
abstrakte problemstillinger kræver beherskelse af
et sprog og en stringens, som eleverne ikke er så
fortrolige med, hvorfor de ofte har svært ved at
indgå i en dialog om dem. Læreren – som har til-
egnet sig sproget gennem universitetsstudier og
undervisningspraksis – har et større fortrin frem
for eleverne end lærere har ved andre problemstil-
linger, hvor fagets diskurs ofte ligger tættere på
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hverdagsdiskursen. Det er derfor ofte svært at få
eleverne med i samtalen, at opnå en ægte dialog –
at åbne op for elevernes indre overbevisende
stemme. Men så meget des vigtigere er det at ar-
bejde med det. At give rum til elevernes egen me-
ningssættelse og samtale, så de kan opøve deres
sprog om logisk-deduktive problemstillinger. Så
de kan få projiceret deres egne historier over på
fysikkens domæne. Og det sker kun gennem egen
praksis.
Problemet er også, at rammerne for dialogen –
frihedsgraderne, tolkningsmulighederne –  er
snævre ved fysiske problemstillinger af logisk-de-
duktiv art. Der er nogle sandheder i fysik som er
indiskutable. De er nok konstruerede i en social
kontekst og i en historisk proces, men gennem
konfronteringen med virkeligheden i al dens reali-
tet har de vist sig overlevelsesdygtige. Det kan
godt være, at kommende forskning vil justere
denne fysikviden, eller sætte den i et andet per-
spektiv, men det gør den ikke mindre “sand” end
fx Newtons love, der på trods af begrænsninger
tilbyder den til dato bedste beskrivelse af hverda-
gens bevægelser. Derfor er ikke alle parabler, ele-
ver konstruerer i deres forsøg på forståelse, lige
gode. Selv om dialogen, som en kollektiv måde at
opbygge en narrativ fortælling på, i sin natur kan
(og bør) ende flere forskellige (og ofte uforudsige-
lige) steder, er den underlagt videnskabsfysikkens
synsvinkel. Der kan ofte være mange lige overbe-
visende historier om den samme begivenhed, men
heroverfor kræver den autoriserede fysik entydige
forklaringer ofte udtrykt i en formel. Denne, au-
toriserede, måde at se verden på kan opnås via
formulering og reformulering i narrative termer.
En vej kan måske være at starte med elevens for-
tælling og at lade denne udvikle sig i sociale sam-

menhænge for at forsøge at integrere den i den of-
ficielle fysikforståelse, som det fremgår af figuren
nederst på siden. På figuren har jeg forsøgt at
tegne de forskellige fysikforståelser der er i spil i
klasserummet i den analyserede gruppesekvens,
og hvorledes dialogerne i gruppen har ændret
disse forståelser. Den etablerede videnskab er re-
præsenteret af lærebogen (men det kunne have
været læreren, der var blevet spurgt) og til at be-
gynde med var Ries forståelse fjern fra Helles og
Claras og fra videnskabens. Igennem sekvensen
nærmede de forskellige forståelser sig hinanden.
Klassens fælles forståelse blev ikke berørt.

Disse overvejelser hænger tæt sammen med over-
vejelser omkring begrebsændring, hvor elevernes
hverdagsopfattelser samarbejdes med fysiksam-
fundets gennem disse dialoger.

Interaktionen i  klasserummet

Jeg vil komme med nogle konkrete overvejelser
over, hvorledes man i undervisningen kan fremme
elevernes fysikforståelse i en dialogisk proces mel-
lem forskellige diskurser. Jeg vil koncentrere mig
om samtalen i klassen, som den udfolder sig mel-
lem lærer og elever. Mange af problemerne kan
overføres til elev-elevsamtaler og den indre dialog.
Med udgangspunkt i en kritik af sprogbrugen i
traditionel undervisning har jeg i overfor stående
skema, inspireret af (Boulter&Gilbert 1995),
karakteriseret tre forskelige samtaleformer i
scienceundervisning.

Ifølge skemaet kan samtalen bruges til at viden
overføres, opdages eller konstrueres, og eleven og
læreren kan have forskellige roller alt efter for-
men. 



Et sådant skema er selvfølgelig altid en grov for-
enkling, og de færreste samtaler kan kun placeres i
én kategori. Lærere anvender forskellige under-
visningsformer og dermed forskellige samtalefor-
mer alt efter fagligt indhold, elever osv., og ofte
foregår undervisningen som blanding af mange
samtaleformer. Men skemaet giver en idé om de
faktorer, der fokuseres på i de forskellige samtale-
former, og giver dermed en afgrænsning af en dia-
logisk undervisning i forhold til andre undervis-
ningsformer.

Der er udført talrige analyser af undervisning,
også i naturvidenskabelige fag, som viser, hvorle-
des lærerspørgsmål-elevsvar-lærerevaluering/ud-
dybning er den dominerende samtaleform, og
hvorledes den er demotiverende og giver ringe
læring. Det autoritative ord fortrænger det indre
overbevisende. Der gives ikke plads til elevens
egen fortælling. At monologen og den fiktive
samtale alligevel fylder så meget skyldes, at det er
to ved første øjekast effektive og tidsbesparende
måder at få gennemgået et svært stof på, og ved

den sokratiske samtale endda under en form, som
synes at inddrage eleverne (og dermed have et
skin af elevaktivitet). Og mange lærere føler sig
under stort tidspres. Men den er udtryk for en
opfattelse af fysik som et færdigt stykke viden, ele-
verne skal tilegne sig og et læringssyn, der ligger
mere vægt på overførsel af denne viden end tolk-
ning af viden.
I modsætning hertil indbyder dialogen (i den
bakhtinske forstand) til en fælles meningssættelse.
Der gives rum til at projicere egne historier over
på det, der skal læres.

Olga Dysthe indfører tre begreber til analyse af
interaktion, dvs. alle typer samspil og handling,
mellem elever og lærer og elever indbyrdes, med
særlig henblik på at indfange dialogiske aspekter
(Dysthe 95, s. 57ff ):

Autentiske spørgsmål har ikke på forhånd givne
svar – ligesom åbne spørgsmål i modsætning til
lukkede spørgsmål. Derudover har læreren ikke
svaret. Et spørgsmål som ”hvad er de vigtigste
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DIALOGISK 

Fælles videns-
konstruktion 

Fælles problemløsning 

Mange arbejdsformer.
Eksplicitte regler

Aktive spørgere.
Er med til at opstille dags-
ordenen.
Kognitive konflikter frem-
mes og bearbejdes 

Medierer mellem for-
skellige opfattelser af
fænomener og begreber 

Samtaletype

Intention

Handling 

Struktur

Elevrolle

Lærerrolle

MONOLOGISK

transmission
af autoriseret viden

Informere 

Traditionel retorik 

Elever passive og mod-
tagende.
Kognitive konflikter
opdages ikke 

Repræsenterer overbevi-
sende videnskaben

SOKRATISK

opdagelse
af autoriseret viden

Spørge 

Spørgsmål-svar-evalue-
ring.
Implicitte regler 

Elever lytter når ikke
spurgt. Underlægger sig
lærerens dags-orden. Kog-
nitive konflikter under-
trykkes ofte 

Tilbyder adgang til et vi-
denskabeligt begrebs-
apparat 

Forskellige samtaleformer
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konsekvenser af termodynamikkens 1. hovedsæt-
ning?” er godt nok åbent, men læreren kender
svaret, så det er ikke autentisk. Ved autentiske
spørgsmål er læreren ude efter andre ting, end at
kontrollere om eleven har lært noget bestemt. Fo-
kus lægges på elevens forståelse, tolkning og re-
fleksion. Spørgsmålet stilles for at fremme elever-
nes egne, selvstændige tankeprocesser, for at give
dem lejlighed til at tillægge stoffet mening. Der
skal ofte ikke meget til at gøre et spørgsmål auten-
tisk. ”Hvorledes forstår I begrebet specifik varme-
kapacitet?” er et helt andet spørgsmål end ”hvad
er specifik varmekapacitet?” Læreren kender i sa-
gens natur ikke svarene på det første, det kan der-
for være starten på en fælles tolkningsproces, hvor
elevernes opfattelser nærmer sig den autoriserede
fysiks. Svarene på det andet spørgsmål kan deri-
mod evalueres med et rigtigt eller forkert. At
spørge ”hvad tror du ...?” er en enkel måde at
gøre ”hvad er ...?” – spørgsmål autentiske på.
Det specielle ved gruppearbejdssituationer er, at
her er alle spørgsmål (fra elever) autentiske.
Gruppearbejdet vil derfor i højere grad end
klasseundervisning kunne åbne op for det indre
overbevisende ord.
Autentiske spørgsmål lægger op til

Opfølgning (eng. uptake) dvs. at inkorporere elev-
svaret i den videre dialog, fx i det næste spørgs-
mål. Herved føres samtalen videre uden brud, og
eleven føler/ser, at deres svar bruges i sig selv. I
den sokratiske samtale stiller læreren ofte spørgs-
mål for at få et bestemt svar, nemlig det, der leder
frem til lærerens mål med undervisningen.
Spørgsmålet er blot et påskud til at opnå det (ofte
skjulte) mål, og elevsvarene er derfor ikke interes-
sante i sig selv, men kun i det omfang, de svarer
til lærerens forventninger. Når ikke de gør det,
bliver de afvist. Ved opfølgning er eleverne med
til at bestemme undervisningens videre forløb.
Deres svar har betydning, fordi de repræsenterer
deres egne synspunkter, der er de nødvendige ud-
gangspunkter for tilnærmelse til anden viden og
andre opfattelser.
Olgas Dysthe påpeger vigtigheden af, at eleverne
også lærer opfølgning til elevsvar.

Høj værdsætning vil sige, at læreren anerkender ele-

vernes bidrag som værdifulde – og viser det. Ikke
ved evaluerende bemærkninger som “rigtigt”,
“flot”, men ved at gå i dialog med eleverne. Ved at
forsøge at forstå den enkelte elevs udsagn og op-
fordre til diskussion af det. Høj værdsætning lig-
ger således tæt op ad begrebet opfølgning. Uden
at opfatte eleverne som havende kundskaber, der
har betydning for undervisningens gennem-
førelse, vil der aldrig opstå en dialog i klasserum-
met. Dialogen er netop baseret på de mange
stemmer, og elevernes er nødvendige for at få de
spændinger mellem synspunkter, der er forudsæt-
ningen for at eleverne selv lærer noget.

Disse aspekter af dialoger er ofte fraværende i den
traditionelle fysikundervisning, som netop er
karakteriseret ved ofte at arbejde med en meget
lukket viden, som eleven skal lære, hvor svaret er
givet på forhånd og enten er rigtigt eller forkert.
Samtalen i et sådant klasserum vil ofte være mo-
nologen eller den sokratiske, fingerede samtale,
der styres af læreren med det formål at komme et
bestemt sted hen. Elevernes svar på lærerens
spørgsmål bliver ikke udgangspunkt for fælles af-
klaringer, men affærdiges, hvis de er forkerte og
accepteres, hvis de er i overensstemmelse med
lærerens logik. For eleven bliver det et enten – el-
ler. Der er ikke nogen støtte for eleven til at til-
nærme sig andre synsmåder og opfattelser.

I det dialogiske rum handler det omvendt om at
udnytte elevernes læringspotentiale ved at bruge
dialogen til at støtte eleverne i den nære udvikling-
szone, et begreb udviklet af Vygotsky. Den nære
udviklingszone er

”... afstanden mellem det virkelige udviklingsniveau
eleven er på, som det viser sig ved selvstændig pro-
blemløsning, og niveauet på den mulige udvikling
som kunne finde sted gennem problemløsning under
en voksens vejledning eller i samarbejde med elever,
som er kommet længere” (Vygotsky 1978, her efter
Dysthe 1995, s.54, egen oversættelse)

Det er lærerens opgave at trække den enkelte elev
så langt ud (eller ind) i vedkommendes nære ud-
viklingszone, som muligt. Eleven skal udfordres,
men ikke mere end at udfordringen tages op. Et



vigtigt begreb er i denne forbindelse stilladsering 6,
som udtrykker den proces, hvor læreren i begyn-
delsen af læreprocessen understøtter den lærende,
men langsomt lader eleven selv overtage og styre
læreprocessen i den takt, eleven magter det. Dia-
logen er her en vigtig faktor i den gensidige tilpas-
ning. Den er lærerens (måske vigtigste) mulighed
for at finde og forstå elevernes udgangspunkter og
potentialer og for at støtte dem i deres egen for-
mulering og forsøg på forståelse. Det tidligere
analyserede klip viser desuden, hvorledes de dialo-
giske processer mellem eleverne netop støtter ele-
ver (i dette tilfælde Rie) til en erkendelse, ved at
give mulighed for selvformulering og gensidig af-
stemning af opfattelser.

At opbygge et dialogisk rum er ikke enkelt. Det er
en kultur, der skal udvikles, baseret på respekt for
de enkelte elevers meninger, og med plads til at de
kan komme til at udtrykke og diskutere dem.
Olga Dysthe har i et foredrag (på DLH den 3.
marts 1999) opstillet nogle retningslinier herfor.
Med udgangspunkt heri kan man give følgende,
meget skematiske, gode råd:

Eleverne i det flerstemmige klasserum 

• bliver set og hørt
• får en stemme
• får faglig tillid
• bliver engagerede
• lærer at udtrykke sin faglige indsigt skriftligt

og mundtligt
• er i dialog med de andre elever
• er i dialog med læreren

Lærerens rolle i den dialogiske undervisning er at

• stille autentiske spørgsmål
• stille opfølgende spørgsmål
• værdsætte elevsvar
• gøre stemmerne tydelige
• præcisere enighed og uenighed
• udfordre
• tydeliggøre konflikter
• tilføre ny information
• opsummere
• give plads til og fremme reflektion

Hvorledes den konkrete undervisning kan
gennemføres, så alt dette bliver opfyldt, er natur-
ligvis op til den enkelte lærer at udvikle, men der
er efterhånden opsamlet en række erfaringer, og
også gennem ALF-projektet er der vist nogle mu-
ligheder:

Den indre dialog med stoffet kan fremmes gen-
nem

opøvning i notatteknik
logskrivning/studiebog
fokuseret forberedelse
at lære at stille spørgsmål
forskellige skriveteknikker

Dialogen mellem eleverne kan fremmes gennem

summegrupper
pararbejde
styret gruppearbejde
aktiverende arbejdsformer (fx begrebskort)
ikke-monologisk klasseundervisning.

Hvor er fysikken?

Ovenstående betragtninger gælder generelt for
undervisning. De er almene overvejelser over
hvilke former for samtaler, der leder til hvilke er-
kendelser. Men de dialoger, vi har set i starten af
kapitler, kunne ikke have været fra et hvilket som
helst fag. En dialog kan i sin struktur have et hvil-
ket som helst indhold. Fysikken ligger i den kon-
krete meningsskabelse og relationerne mellem de
meninger, der tillægges forskellige termer.
Det er det Lemke (1990) kalder et tematisk
mønster:

It is a pattern of semantic relationships that describes
the semantic content, the science content, of a parti-
cular topic area (Lemke 1990, p.12)

Der er derfor fysik i dialogen i det omfang, det te-
matiske mønster, som dialogen danner, afspejler
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6 Begrebet stilladsering er især udviklet af Applebee & Langer
1983. På dansk kan henvises til Hansen & Nielsen (1999).
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et tematisk mønster inden for et område af fysik-
ken.
Dvs. fysikdialoger har to sider, to sæt mønstre: Et
organisatorisk, som viser sig i aktivitetens struktur
(og det er primært dette, jeg har brugt Bakhtin til
at kunne analysere), og et tematisk, som er en fag-
lig meningsopbygning.
Et tematisk mønster er mange måder at sige det
samme på. It describes a shared pattern of semantic
relationships (Lemke 1990, p.87). Ordene, der
bruges om et emne, gentages og erstattes med an-
dre, og de sammensættes på forskellige måder, så
eleverne bliver i stand til at anvende dem til at
konstruere deres mening om emnet i overens-
stemmelse med den kontekst, de indgår i. Lære-
ren må give mulighed for at eleverne kan skabe
overensstemmelse mellem deres egne måder at be-
skrive fysikken på, deres egne tematiske mønstre,
og så fysikkens diskurs, den etablerede fysiks te-
matiske mønstre. Der skal så at sige sættes fysik-
ord på de billeder og de historier, eleverne kon-
struerer om det behandlede emne. Dette kan bl.a.
foregå ved at gøre de kognitive ressourcer (bøger,
noter, læreren, andre elever) tilgængelige i dialo-
gisk form, dvs. at lære eleverne at kunne gå i dia-
log med alle tilgængelige ressourcer. Elever skal
lære (bl.a. ved at tvinges til) at forholde sig til
lærebøgers udsagn. De skal gå i dialog med tek-
sten, de skal relatere sig til lærer- og elevudsagn
osv. Det australske PEEL-projekt har udviklet en
lang række metodikker til fremme af disse proces-
ser (Baird & Northfield 1995). Men det vigtigste
er utvivlsom at bestræbe sig på at give eleverne
mulighed for i så stor udstrækning som muligt at
tale fysik:

The one single change in science teaching that should
do more than any other to improve students’ ability
to use the language of science is to give them more
practice actually using it. Students must be given op-
portunities to speak at greater length (in monologue
and dialogue), and to write more, about science to-
pics. (Lemke 1990 p. 168)

Med inspiration fra Lemke 1990 kan dette opnås
ved at være opmærksom på følgende muligheder:

At lære eleverne at tale fysik ved at

– give eleverne mulighed for at praktisere fysik-
snak
(tale i længere tid, skrive mere, stille spørgs-
mål, diskutere indbyrdes)

– lære eleverne hvorledes de kombinerer fysik-
begreber og bruger fysiksprog
(udpege specielle fysikvendinger, fokusere på
nøglebegreber, lave begrebskort, omformulere
fysikudsagn)

– diskutere elevernes hverdagsopfattelser af em-
net
(få alle til at formulere deres egen opfattelse,
relatere til etableret fysik)

– lære eleverne de forskellige fysikgenrer
(talesproget, fysikopgaver, øvelsesrapporter)

At bygge bro mellem hverdagssprog og viden-
skabeligt sprog ved at

– lade eleverne udtrykke fysikken i deres eget
sprog
(beskrive med egne ord, beskrive fx figurer så
ikke-fysikkyndige forstår dem)

– lære eleverne at beskrive hverdagsfænomener
ved hjælp af fysikkens sprog

– lade eleverne udtrykke sig om fysik på ikke-lo-
gisk/deduktive måder
(lave historier, tegne, agere).

Der kan synes at være en modsætning mellem en
sådan elevaktivitet og så at nå pensum. Og det er
da næppe heller muligt at komme gennem hele
det obligatoriske pensum på denne måde. Men i
de emner, hvor man gør det, vil eleverne opnå en
bedre forståelse og en dybere faglighed end ellers. 

OPSUMMERING

Ud fra en diskussion af et Piaget-perspektiv con-
tra et Vygotsky-perspektiv på læring har jeg argu-
menteret for vigtigheden af at arbejde med en so-
ciokulturel tilgang til faget. Ikke fordi det at lære
fysik ikke også er en mental, individuel handling,
men fordi den sociokulturelle tilgang tilføjer en
faglig-pædagogisk dimension, som er svagt re-
præsenteret i almindelig undervisning og som i



sig har et stort potentiale ved forståelse og udvik-
ling af undervisningen.
Jeg har herindenfor specielt peget på dialogen
som en vigtig vej til læring. Med udgangspunkt i
en analyse af elevdialoger ud fra Bakhtins dialog-
begreb har jeg vist, hvorledes en dialogisk sam-
taleform kan fremme elevernes egen tænkeproces.
Dialogens betydning blev understreget af opfattel-
sen af fysik som en fortælling. Denne opfattelse
var baseret på en generel tilgang til viden som be-
stående af narrative processer. Den enkeltes me-
ningstilskrivelse foregår i denne forståelsesramme
gennem en projektion af tidligere historier over
på det nye, og denne proces kunne ses som en
måde at tilnærme sig fysikkens meget anderledes
logik på.
Det var herigennem muligt at udvikle et didaktisk
begrebsapparat, hvormed der kunne udstikkes
nogle retningslinier for fysikundervisningen, som
fremmede elevernes læring gennem sproglige pro-
cesser.
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Hvilket forhold er der egentlig mellem læring og
kompetence? I hvilken forstand giver det mening
at sige, at den der har lært noget i skolen har ud-
viklet en kompetence indenfor det pågældende
fagområde? Hvordan kan denne kompetence i gi-
vet fald beskrives og udlægges som et alment psy-
kologisk forhold?

I artiklen vil jeg diskutere disse spørgsmål og ar-
gumentere for to sammenhængende idéer, nemlig
a) at kompetenceudvikling (som vi også kan kalde
for læring) hos et subjekt forløber som en kvalita-
tiv forankring i omverdenen – som en ekstern
forankring, hvor subjektet i en vis forstand
’lægger sin psyke’ ud i verden, og b) at denne eks-
terne forankringsproces tillader subjektet at er-
hverve sig nogle tankemæssige frihedsgrader som
gør, at nye problemstillinger kan opsøges, kan
sættes og kan bearbejdes (det er den proces, jeg vil
kalde for kompetenceudfoldelse).

I psykologien betragtes læring ofte som en proces,
hvor omverdenen ’lægges ind i det psykiske’, dvs.
som en internaliseringsproces. Tilsvarende er det
ikke usædvanligt at betragte tænkningen som en
indre mental proces, der er adskilt fra sansning og
perception som traditionelt antages at være erken-
delsens to forudgående trin. Trinrækken er udtryk
for en udbredt tanke i Vesten, nemlig at erkendel-
sen går fra det simple, elementære og usammen-
satte til det komplekse og højtorganiserede
(Mammen, 1986).

Internalisering som begreb er på én gang forståe-
ligt og problematisk. Det er rigtigt at et subjekt
lærer om noget og tænker på noget. I den for-
stand tilhører det lærte og det tænkte subjektet,
og det giver mening at benytte metaforer som
’indregørelse’ eller ’internalisering’ til at karakteri-
sere disse processer. Metaforen er imidlertid sam-
tidig problematisk, fordi den bidrager til at defi-

nere hele grundlaget for vores forståelse af læring
og kompetence på en uhensigtsmæssig måde.

Forståelsen af psykisk udvikling som en indre-
gørelsesproces er da også blevet kritiseret. Lave &
Wenger (1994) påpeger for eksempel, at:

Conventional explanations view learning as a pro-
cess by which a learner internalizes knowledge,
whether ”discovered,” ”transmitted” from others, or
”experienced in interaction” with others. This focus
on internalization does not just leave the nature of
the learner, of the world, and of their relations unex-
plored; it can only reflect far-reaching assumptions
concerning these issues. It establishes a sharp dicho-
tomy between inside and outside, suggests that know-
ledge is largely cerebral, and takes the individual as
the nonproblematic unit of analysis. Furthermore,
learning as internalization is too easily construed as
an unproblematic process of absorbing the given, as a
matter of transmission and assimililation (p. 47).

Også Costall & Leudar (1996) problematiserer
opfattelser af barnets udvikling som en inter-
naliseringsproces, fordi disse opfattelser teoretisk
indebærer, at individuel udvikling består i en tilta-
gende dekontekstualisering. Det problem, hævder
de, har for eksempel Vygotskys udviklingsfors-
tåelse, hvor det der starter som en interpersonel
proces gradvist bliver til en individuel psykologisk
kompetence.

Problempåpegningen er således klar: Begrebslig-
gørelsen af læring/udvikling som en internalise-
ringsproces har sine problematiske sider og skaber
teoretiske problemer i form af, at distancen mel-
lem subjektet og omverdenen både forudantages
og reproduceres.

Dette er ikke stedet, hvor den klassiske dualismes
filosofiske rødder skal efterforskes. I stedet vil jeg
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præsentere nogle betragtninger, som i almen
psykologisk forstand måske kan tænkes at give et
bidrag til at tænke ’bort fra’ dualismen. Udgangs-
punktet er med andre ord, at subjektet ikke befin-
der sig i en situation, hvor det er adskilt fra ver-
den, hverken teoretisk eller i starten eller slutnin-
gen af sin faktiske udviklingsproces.

Hvor andre kritikere af internaliseringsbegrebet
kan tendere mod at afvise subjektet som analyse-
enhed (det gælder for eksempel Lave & Wenger)
er mit udgangspunkt at fastholde en subjekt-teo-
retisk position. Det kan ind imellem være sundt
at vende tingene på hovedet når man gerne vil ry-
ste op i vaneforestillinger. Artiklen forsøger at
vende nogle ting på hovedet. Undersøgelsen af
kompetenceudvikling og kompetenceudfoldelse
har ikke opmærksomheden rettet mod ’det indre’
og mod indregørelses-processer, men derimod
mod ’det ydre’ og mod psykens eksterne forank-
ring.

Undervejs vil det komme frem, at når subjekter
udvikler deres faglige kompetence og således også
udvikler deres tankemuligheder, så er det ikke
ensbetydende med at tankevirksomheden går på
retræte og trækker sig tilbage fra verden (det er el-
ler denne retrætepost tankevirksomheden almin-
deligvis tildeles i forhold til sansning og percep-
tion). Omvendt forankres tankeprocesserne i
læregenstanden på en sådan måde at tænkningen
samtidig får karakter af at være en perceptuel pro-
ces. Det er en forståelse som går på tværs af den
klassiske hierarkisering af erkendelsen som Mam-
men omtaler og kritiserer.

Den teoretiske diskussion af kompetencen og
dens udvikling vil tage afsæt i en analyse af kon-
krete lærehandlinger. Analysen er eksemplarisk i
den forstand, at den, som et mikrogenetisk studie,
har et væsentligt formål i at generere almene fors-
tåelser af sammenhængen mellem læring og kom-
petence.

I forbindelse med en undersøgelse af elevers lære-
handlinger i fysik er jeg gentagne gange blevet op-
mærksom på, hvor vanskeligt det kan være for
læreren og eleverne at føre en samtale om en fy-

sik-faglig problemstilling. Man taler forbi hinan-
den, forstår ikke, hvad samtalepartneren siger osv.

Jeg skal i det følgende vise, at dialogens vanskelige
vilkår bl.a. skyldes, ikke bare at læreren og ele-
verne har forskellig faglig viden, men at deres for-
skellige opfattelser af (og tilgange til) faget rækker
helt ud og manifesterer sig i de kognitive proces-
ser. Ved at analysere forskellene mellem det at
være i gang med en kompetenceudvikling (ele-
verne) og det allerede at have realiseret en kompe-
tenceudvikling (læreren) indenfor et afgrænset
område, bliver det muligt at begribe, hvad det
egentlig vil sige at have faglig kompetence.

AT BLIVE OG AT VÆRE 

KOMPETENT 

–  ET EKSEMPEL

Eksemplets emne er klassiske mekanik, og for en
ordens skyld vil jeg kort skitsere nogle af de fysi-
ske principper, der er på spil i de forskellige
tilfælde, som indgår i eksemplet.
Tilfælde 1: Hvis man taber en ting (lad os sige en
bold), falder den til jorden. Hvis den falder ned
uden at ramme eller berøre noget undervejs, er
det et frit fald. I det frie fald er det kun tyngde-
kraften, der virker (hvis man ser bort fra luftmod-
standen), og bolden vil i løbet af faldet øge sin ha-
stighed (accelerere) i retning mod underlaget, og
den vil opnå sin maksimale hastighed umiddel-
bart inden, den rammer underlaget.
Tilfælde 2: Kastes bolden i stedet vandret ud i luf-
ten fra samme højde, vil der – så snart bolden
slipper sit udgangspunkt – stadig være tale om et
frit fald, nu blot også med en vandret hastighed,
som ikke øges. Den vandrette hastighed vil under
hele faldet være konstant, mens den lodrette ha-
stighed (nedad) vil øges – ligesom i det første
tilfælde.
Når bolden kastes vandret ud, kan bevægelsen
altså ses som sammensat af en lodret og en vand-
ret bevægelse, hvor det i det første tilfælde var en
lodret bevægelse. De to bolde (fra de to tilfælde)
vil ramme jorden samtidig. For iagttageren ser be-
vægelsen i begge tilfælde jævn og glidende ud.
Tilfælde 3: Det samme gør sig gældende i de
tilfælde, hvor bolden sendes af sted fra jorden og
skråt opad i et kast. Den vil beskrive en blød
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kurve og ramme jorden igen et stykke længere
fremme.
Her vil den vandrette hastighed være konstant fra
start til slut, mens den lodrette hastighed vil af-
tage på vej op (den bremses op på grund af tyng-
dekraften) og øges igen på vej ned (stadig på
grund af tyngdekraften). Bevægelsen kan beskri-
ves ved hjælp af pile, som angiver hastighedens
størrelse og retning i et givet punkt.

I den læringssituation som vi skal overvære, for-
søger læreren at få eleverne til at tænke med på
disse principper.

Læreren tegner et koordinatsystem og kurven
samt pilene for en ting (lad os igen sige en bold),
som afsendes fra jorden og bevæger sig skråt op i
luften for herefter at falde ned (det svarer til
tilfælde 3 ovenfor):

Læreren beder eleverne om at sætte ord på, hvad
der sker – eksempelvis hvad de kan sige om be-
vægelsen i x-aksens retning (vandret)
Martin: Der er en bevægelse i x-aksens retning, og
den er størst når den (bolden) bevæger sig vandret
(han mener i kurvens toppunkt, hvor der ikke ses
nogen lodret pil).
Lærer: Er i andre enige i, hvad Martin siger?
Kristoffer: Nej, hastigheden er konstant hele ti-
den….og så er der også en konstant hastighed i y-ak-
sens retning (lodret).
Lærer: Nej, det er der nu ikke….hvad kan vi sige
om kraften i y-aksens retning?
Flere: Den er nul! (vandret og lodret bevægelse
sammenblandes).
Lærer: Ja kraften er nul i x-aksens retning, men
hvad med y-aksen….der er jo en kraft….tyngdekraf-
ten, ikke?….og hvad med hastigheden?

Flere: Den er ikke konstant
Martin: Hvordan kan accelerationen være konstant i
y-aksens retning….den må da skifte fortegn (sam-
menblander ’kraft’ og ’hastighed’).
Lærer: Du må prøve at tænke dig det i to bevægelser,
først opad, hvor tyngdekraften virker, og hastigheden
bliver mindre og mindre….og så går det nedad igen.
Martin: Men accelerationen må da være negativ?
Lærer: Nej, pilen (tyngdekraften) vender hele tiden
nedad. Bolden bliver bremset op, ikke?….men ha-
stigheden, den bliver negativ! (nu fanger læreren
pointen i hans spørgsmål).

Lad os i første omgang analysere elevernes tanke-
proces. Nøgleordene synes at være ”sammen-
blanding” og ”manglende differentiering”.

– Både Kristoffer og Martin har problemer med
at holde bevægelsen i de to aksers planer adskilte
fra hinanden. De har ikke noget overblik over
principperne og reglerne for den fysik-faglige be-
skrivelse af forskellen mellem bevægelserne. I ste-
det roder de rundt i dem.
En mulig årsag er, at eleverne fra dagligdagen ved,
at når man sparker til en bold, vil den bevæge sig
skråt opad og falde ned igen et stykke længere
fremme. Den viden blandes imidlertid sammen
med fysikkens krav om at opløse den naturlige
bevægelse analytisk i flere dele (her to dele). Kon-
flikten mellem spontan tolkning og analytisk
tolkning ses f.eks. når Kristoffer tror, der er en
konstant hastighed i y-aksens retning. Boldens
bevægelse opleves for iagttageren ikke som sam-
mensat af to bevægelser med hver sin kvalitet. Det
der opleves er, at bolden bevæger sig i en jævn
bue, slet og ret, hvilket er fuldt plausibelt rent
perceptuelt men ikke analytisk.

– Fysiske begreber som ”hastighed” og ”kraft”
indgår i dialogen, men forskelle i begrebsindhold
synes uklare for eleverne, og derfor forveksler de
begreberne i dialogen.

– Endelig sker der også sammenblandinger af de
typer af information, som figuren leverer. Én type
information stammer fra den fænomenale be-
vægelse: noget kastes op og falder ned, og det er
en glidende, jævn og blød bevægelse. En anden
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type information stammer fra fag-fysikkens måde
at repræsentere denne bevægelse på: koordinatsy-
stemer, pile, opløsning i flere retningsangivelser
mv.

Alt i alt optræder der forskellige former for sam-
menblandinger, når eleverne tolker på figuren.
Disse sammenblandinger viser sig i den dialogiske
proces med læreren som ”forvirring” og ”talen
forbi hinanden”, eller som ”træghed i forståelsen”
og mangel på fælles perspektiv i dialogen.

Eleverne kommer til at sige ”noget forkert” og i
de tilfælde, hvor de siger ”noget rigtigt” sker det
ofte, fordi læreren leder dem derhen gennem en
logisk tankefølge, som de undervejs ”skriver un-
der på”.

Ser vi nu på processen ud fra lærerens faglige
perspektiv, så viser det sig (ikke overraskende), at
læreren ingen faglige forståelsesproblemer har.
Læreren har snarere det ”problem” at fagligheden
er så indlysende, at dialogen med eleverne vanske-
liggøres den vej rundt. Læreren har ikke brug for
at koncentrere sin faglige opmærksomhed på de
samme steder som eleverne, men er tværtimod
meget frit stillet i forhold til faglige begreber, ana-
lytiske fokuspunkter og forskellige analytiske en-
heder. Kort sagt har læreren helt andre faglige fri-
hedsgrader hvad angår faglige distinktioner og
sammenhænge, fordi alting ikke behøver blive
tænkt igennem hver gang.

Der er altså en uomgængelig – og forståelig –
asymmetri i dialogen, fordi læreren ikke med sig
selv har brug for bevidst at reflektere og kommu-
nikere denne med-viden, og derfor kommunike-
res den ikke altid til eleverne. Læreren behæfter
ikke sine udsagn med faglige/metodiske opmærk-
somhedsmarkører (formodentlig ville dialogen
blive noget kunstig, hvis det var tilfældet). I det
tilfælde hvor læreren siger ”….kraften er nul i x-
aksens retning, men hvad med y-aksen….der er jo
en kraft…(osv.)” illustreres det, hvordan læreren
utvunget bruger begreberne ”kraft” og ”hastig-
hed”, fordi de begrebsmæssige forskelle er klare
nok for læreren selv – mens de tydeligvis ikke er
det for Martin.

Igennem sin faglige kompetence formår læreren
således helt utvunget at aflæse de faglige informa-
tioner, som figuren indeholder, mens eleverne
kæmper med at opdage, hvad informationerne i
det hele taget består i.

Lærerens utvungethed kommer af, at for læreren
og for fysikkens socio-kulturelle fællesskab er fi-
guren (generelt: modeller) ganske simpelt måden
at repræsentere et fysisk virkelighedsforhold, et
teoretisk problem eller en teoretisk pointe på.

Man har, så at sige, virkelighedsforholdet, proble-
met eller pointen serveret sammen med figuren,
hvorfor det at forholde sig handlemæssigt til figu-
ren samtidig (altid-allerede) er at undersøge et vir-
kelighedsforhold og/eller en faglig problemstilling
eller pointe. Virkelighedsforholdet og problem-
stillingen kan af den fagligt kompetente umiddel-
bart identificeres i den perciperbare figurs infor-
mationer.

I mit eksempel er virkelighedsforholdet ting som
bevæger sig gennem luften. Den teoretiske pointe
kunne eksempelvis være, at pilene på figuren an-
giver en analytisk tilgang til tolkningen af virke-
lighedsforholdet; og den teoretiske problemstil-
ling kunne handle om hvilket forhold der må
være mellem begreber som indfanger mekaniske
begivenheder.

I eksemplets figurer (såvel som figurer eller mo-
deller i almindelighed) optræder der to ”slags”
informationer, som er dialektisk samhørende.

Nogle af informationerne fremtræder eksplicit,
dvs. i form af den faglige genstands direkte perci-
perbare udtryk, mens andre fremtræder implicit.
Med til de eksplicitte informationer hører f.eks.
den buede kurve, at der er afsat pile på kurven, at
den beskriver en bane i et koordinatsystem. Med
til de implicitte informationer hører f.eks., at
tyngdekraften virker på bolden, at ingen anden
kraft gør det, at bolden har fået en begyndelses-
impuls, at pilene handler om hastighedens foran-
dring og ikke om tyngdekraften osv.

De implicitte informationer er ikke i egentlig for-

239



240

stand skjulte. De er ligeledes en del af figuren og
som sådan perciperbare. De ”skjuler” sig ikke bag
ved figurens eksplicitte informationer, men mani-
festerer sig i de eksplicitte informationers form.
En figur er designet sådan, at den udtrykker be-
stemte almene lovmæssigheder snarere end at
skjule dem.

I erkendelsesteoriens traditionelle dualistiske tolk-
ning af denne deling vil man hævde, at der findes
”åbenlyse” og ”skjulte” egenskaber, og at de
”skjulte” egenskaber er nogle, der ikke perciperes
direkte men kræver, at man går bag om det, der
fremtræder åbenlyst (Favrholdt, 1994). Det er for
så vidt både rigtigt og forkert. Det er sandt, at
lærehandlinger består i at ”gå bag om” eller ”gå i
dybden med” noget. Men det er usandt i den for-
stand at det skulle være figuren, som skjulte no-
get. Figuren skjuler ingenting, den viser alt frem;
Men betingelsen for at subjektet kan se det, som
figuren viser frem er, at man lærer at afkode det
åbenlyse. Eleverne kæmper med det, mens lære-
ren behersker det.

I lærerens kompetenceudfoldelse optræder der for
eksempel ingen dualisme mellem noget ”åbenlyst”
og noget ”skjult”. De implicitte informationer,
der har med figurens betydninger og betydnings-
systemer at gøre, perciperes lige så direkte, som fi-
gurens materielle eksistens. Læreren er, som fag-
kompetent person, i stand til at forholde sig til
begge momenter direkte og samtidigt – i én per-
ceptuel proces. Når læreren altså perciperer figu-
ren, aflæses betydningsindholdet direkte uden at
yderligere tankearbejde er nødvendigt.

Den centrale pointe er, at kompetenceudvikling
ikke fører til psykologisk tilbagetrækning fra den
konkrete situation som udgør problemrummet,
og således heller ikke en tilbagetrækning fra pro-
blemrummets genstand. Snarere er den kompe-
tentes situation den, at den konative rettethed
mod genstanden avanceres og beriges, så den fag-
kompetente er ”mere” konkret tilstede i rummet
end den ikke så fagligt kompetente. At kunne
percipere en figurs betydningsindhold giver på
den måde en økonomisk fordel.

Vi kan herudfra nå til to delkonklusioner. Den
første delkonklusion er, at det som læreren kan –
og som eleverne endnu kun er på vej til at kunne
– er at forholde sig samtidigt til begge momenter
af fagligheden – det eksplicitte såvel som det im-
plicitte moment. Set fra et fagligt synspunkt
handler elevernes faglige udvikling tilsvarende om
at komme til at beherske en sådan kompetence.

Når læreren således ikke altid gør opmærksom på
de implicitte informationer, er det af en anden
grund, end når eleven ikke gør det. Som kompe-
tent fagperson ”overser” læreren det, der ”er der”
– mens det ofte for eleven slet ikke ”er der”
endnu.

Den anden delkonklusion er, at den fagligt kom-
petente, så at sige, har ladet sin faglige viden ”de-
ponere” i den faglige genstand (her: figuren),
hvorfra den igen kan fravristes om nødvendigt.
Den fagligt kompetente person har mulighed for
konkret, præcist og handlemæssigt at genfortælle
de informationer (eksplicitte og implicitte), som
den faglige genstand (figuren) tilbyder og kræver.

Derved har den fagligt kompetente opnået en tre-
dobbelt gevinst: a) at de konkrete forbindelser til
den faglige genstand har udviklet sig kvalitativt –
genstanden (verden) er blevet ”rigere” for den
kompetente, b) en genstands eksplicitte og impli-
citte informationer bliver direkte og samtidigt
perciperbare, og c) det giver frihedsgrader i form
af muligheden for at rette sin opmærksomhed
mod nye problemsituationer.

I alle tre tilfælde er kompetenceudøveren direkte
og konkret forankret i verden, og tankehandlin-
gerne forløber som konkrete undersøgelser af, til
enhver tid, opdagede problemstillinger. Disse pro-
blemstillinger kan naturligvis sagtens være af teo-
retisk art, eftersom også teoretiske problemstillin-
ger må undersøges konkret.

Den udvikling er eleverne først netop startet på at
realisere (og de fleste realiserer den slet ikke). De-
res faglige udvikling er kompetenceudvikling i
den forstand, at de (nogle af dem i hvert fald) bli-
ver i stand til at være aktive problemsøgere på en



fagligt kvalificeret måde i forskellige sammen-
hænge – vi kan sige i forskellige faglige problem-
rum (Seidel, 1976). Det ligger således i denne for-
tolkning af kompetencebegrebet, at resultatet af
læringen er en aktivitet og ikke en mental tilstand
så som dannede begreber osv. Det er en forståelse
som svarer fint til McDougall’s (1908/1963) krav
om, at en ikke-mekanisk psykologi må medtænke
det psykiske som ”referencer til fremtiden”.

I den næstfølgende sekvens i dialogen mellem
læreren og klassen kan vi se, hvordan eleverne
kæmper med at tilegne sig denne faglige kompe-
tence, som for det meste af tiden er uudtalt fra
lærerens side. Eleverne har problemer med at
tolke implicitte og eksplicitte informationer sam-
tidigt, og er overladt til møjsommeligt at tolke på
de eksplicitte informationer. Som følge heraf kan
man spore tendenser til, at de tolker de eksplicitte
informationer ind i mere hverdagsagtige rammer,
end læreprocessen egentlig tilsigter.

På tavlen tegner læreren to kugler: Den ene kugle
holdes op i luften og falder lige ned, når den slip-
pes. Den anden har en vandret begyndelseshastig-
hed (gives en impuls) i samme startpunkt til
samme tid. Begge kugler falder nu til jorden (jf.
tilfælde 1 og 2, som tidligere beskrevet).:

Lærer: Hvad kan man sige om, hvornår de to kugler
når jorden i forhold til hinanden?
Mark: Den kugle som flyver vandret må være læn-
gere tid om at nå jorden, for den skal jo bevæge sig
længere vej
Lærer: ….Hvad er begyndelseshastigheden i y-aksens
retning?
Mark: Den er nul
Lærer: Hvad så med accelerationen?
Mark: Den er konstant

Lærer: Nå, men kan du så sige mig, hvad der er for-
skellen på accelerationen hos de to kugler i y-aksens
retning?
Mark: Den er nul (der er ingen forskel)

Hvad der er tydeligt her er den hverdagsagtige,
lidt praktiske tolkning, som Mark først giver af de
to kuglers fald. Den eksplicitte information – at
de to kugler beskriver to forskellige baner – tager
han som udgangspunkt for sin tolkning, nemlig
at den længste ”vej” er den, det tager længst tid at
gennemløbe.

Det er ikke svært at forstå, hvad der får Mark til
at tolke sådan. Det ser nemlig ganske rigtigt ud,
som om det ene stykke ”vej” er længere end det
andet stykke; Og forkert er det jo ikke, hvis man
måler op. Hvis de to baner havde været vejbaner,
ville kuglen på den korte vej naturligvis nå først
til mål.

I dette tilfælde synes figurens eksplicitte informa-
tioner at invitere Mark til en bestemt form for
perception, som henter ressourcer fra det prakti-
ske hverdagsliv, mens de fysik-faglige informatio-
ner, som figuren kun implicit udtrykker, overses
af Mark.

Det er læreren, der bringer Mark i kontakt med
fysik-fagligheden, og det sker ved at etablere en
mini-udviklingszone for Mark. På den måde ska-
ber læreren et fokuspunkt, der handler om de im-
plicitte informationer i figuren. Ved at følge lære-
ren og ”skrive under på” lærerens tolkning, ind-
drages Mark (i hvert fald for et kort stykke tid) i
det faglige univers. Hvor han får hjælp til disse fo-
kuspunkter svarer Mark fagligt set korrekt på
lærerens ledende spørgsmål. Så selv om dialogen
mellem læreren og Mark er asymmetrisk, så er det
trods alt muligt at være fælles om den faglige gen-
stand. I den situation kan man sige, dialogen reelt
er forståelsesfremmende og illustrerer for Mark,
hvad en væsentlig del af fagligheden i dette fag
handler om – nemlig om at have undersøgelses-
og tolkningskompetence i forhold til konkrete
faglige problemstillinger.

I faget er det vigtigt analytisk at kunne udskille
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enkelte elementer og gøre dem til genstand for en
nærmere undersøgelse. Det er også vigtigt at
kunne operere samtidigt med eksplicitte og impli-
citte informationer og at kunne forholde sig
handlemæssigt (praktisk og tankemæssigt) til mu-
lighederne og kravene i genstanden.

Dialogen fungerer bedst, når de implicitte faglige
elementer synliggøres, og derfor kan der være en
pædagogisk pointe i at sørge for, det sker (1).

Lærehandlingen er en proces, hvor eleverne invi-
teres til at gå ind i et fagligt problemrum, og re-
sultatet af lærehandlingen er kompetencen til at
gøre det igen på mere avancerede måder og i for-
hold til mere komplicerede eller komplekse pro-
blemstillinger. Lærehandlingen har således det
dobbelte resultat, at eleven gennemløber en faglig
”socialisering” (opnår en sans for faget) og udvik-
ler sin kompetence i form af at være åben overfor
nye fokuspunkter og problemstillinger når de ef-
terfølgende viser sig. Det faglige problemrum er
tilsvarende et rum, hvor eleven forsøger at skabe
mening og sammenhænge (forståelser), som ikke
er åbenlyse. At udviklingen lykkes viser sig i, at
det faglige felt gradvist opleves som rigere – med
flere tankemæssige og praktiske handlemulighe-
der.

Den centrale pointe i min analyse er, at kompe-
tenceudfoldelse viser sig som kvaliteter ved men-
neskets aktive væren tilstede i et problemrum –
dets evne til at orientere sig, at skabe idéer og at
forny. Kompetenceudfoldelsen retter sig i den for-
stand altid mod det fremtidigt mulige.

Af den grund ville det være forkert af konkludere,
at kompetence kun eksisterer på bestemte ”ni-
veauer” af beherskelse. Eleverne udfolder også
kompetence når de kæmper med at begribe en
faglig genstands genstridige informationer. De
rækker ud efter genstanden, efterstræber dens or-
den. Lykkes deres stræben efter genstanden beløn-
nes de ved, at deres begribelse ”deponeres” i den.

Skulle vi følge internaliseringsmetaforen, så ville
kompetenceudvikling gennem lærehandlingerne
betyde, at subjekterne i stigende grad bliver ”fyldt
op” med viden. Her er det omvendt: de psykiske
processers forankring i genstanden ”frigør” teore-
tisk set subjekterne for dette vidensfilter samtidig
med at viden naturligvis fortsat udfolder sig, når
subjektet er i kontakt med genstanden.

I stedet for at bestemme læringens resultat som
internalisering, kan læringens resultat bestemmes
som udvikling af kvaliteter ved genstandsrettethe-
den. Det giver genstanden (som jeg i øvrigt bru-
ger som synonym med ”objektet” i subjekt-objekt
forholdet) en central psykologisk betydning, når
vi taler om læring og kompetence.

Jeg skal derfor nu gå over til nærmere at diskutere
genstandens rolle i kompetenceudviklingen. I
diskussionen vil det vise sig, at genstanden ikke
nøjes med at ”deponere” subjekternes erkendel-
sesproces (det slutter ikke her), men at subjek-
terne gennem forankring af de psykiske processer
i genstanden får frisat nogle tankemæssige res-
sourcer. Det leder frem til den tredje delkonklu-
sion, nemlig at menneskets tankevirksomhed på
én gang er bevidst og ikke-bevidst rettet mod gen-
standen.

AT (GEN)SKABE BETYDNINGER OG

AT BRUGE DEM

Dialogen mellem læreren og eleverne (og mellem
eleverne på en mindre åbenlys måde), er en social
og faglig situeret aktivitet. Sprogligt set finder der
en udveksling sted mellem konkrete subjekter, der
har fælles opmærksomhed om en genstand. På
den måde optages eleverne gradvist i, hvad man
kan kalde det fysik-faglige socio-kulturelle fælles-
skab (Lave & Wenger, 1994), hvor lærerens fag-
lige indstilling, som vi så, er med til at udstikke
betingelserne for, hvad det socio-kulturelle fælles-
skab handler om. Selv om målet for eleverne ikke
er fuld integration i fællesskabet (de skal ikke være
fysikere), og de derfor kun sporadisk for fornem-
melse for, hvad fællesskabet handler om, så kan
man alligevel sige, den dialogiske proces mellem
læreren og eleverne er en form for oplæring eller

(1) Det ligner Davydovs pointe (1977) om at betone de teo-
retiske elementer i fagundervisningen.



”mesterlære” (ibid.), hvor faglige redskaber og
procedurer medlæres i den konkrete problempro-
ces.

Lærehandlingen er imidlertid ikke blot situeret i
den social-psykologiske forstand, at dialogen og
tankerne finder sted konkret i tid og rum i form
af social udveksling/forhandling mellem konkret
tilstedeværende personer. Det der er genstand for
lærehandlingen, det fysik-faglige problem med
dets eksplicitte og implicitte muligheder og krav,
er også situeret fordi det alt sammen foreligger
som noget konkret tilgængeligt for læreren og ele-
verne. Sagt med andre ord er pointen, at de ab-
strakte egenskaber, som knytter sig til f.eks. lære-
genstande i fysik, er konkret tilgængelige i form af
at eleverne kan rette opmærksomheden mod dem
og forsøge at bearbejde dem.

Diskussionen må derfor koncentrere sig om, på
hvilken måde, man kan begrebsliggøre læregen-
standens psykologiske rolle. Den (læregenstan-
den) har sin egen historie og refererer til bestemte
(fysiske) forhold i verden. Læregenstanden er med
andre ord ikke ligegyldig i det psykologiske bil-
lede, den er med til at give situeretheden en særlig
historisk karakter – i tilgift til den sociale situeret-
hed.

En læregenstand kan ses som et af menneskehe-
dens kulturprodukter. Den er i den forstand et
eksempel på, hvordan mennesket i almindelighed
eksternaliserer sine aktiviteter (2). Læregenstanden
– som altså nu foreligger som noget konkret til-
gængeligt for eleverne – er udviklet bl.a. gennem
videnskabsprocessen, og derfor (bl.a.) udtrykker
den de videnskabelige bestræbelser på at begribe
fysiske fænomener ved hjælp af bestemte metoder
og begreber. Den faglige genstand repræsenterer i
sit udtryk disse videnskabelige bestræbelser, og
det er på den måde, subjektet (eleven) møder gen-
standen: den foreligger både som konkret handle-
objekt (som model, begreb, figur, mv.) og viser
der igennem samtidig sit eget betydningsindhold
frem for den, der giver sig til at operere på gen-
standen. På den måde situeres betydningsind-
holdet, som vi så i eksemplet, hvor genstandens
betydninger forelå eksplicit såvel som implicit.

Mennesker eksternaliserer sin praksis, sine fælles
menneskelige aktiviteter (den samfundsmæssige
bevægelse) – og i kraft af at være eksempler på
sådanne eksternaliseringer, udgør læregenstandene
i den forstand en form for fælles hukommelse.

Men de spiller desuden en psykologisk rolle, idet
subjektets psykiske aktivitet er konkret forankret i
disse eksternaliseringer, som vi så. Folke Larsen
(1997) har glimrende illustreret hukommelsens
eksterne forankring. I en artikel beskriver han,
hvordan en boghandler forbavser alle med sin
exceptionelle hukommelse for de bøger, han har
fordelt på en (for andre) ugennemskuelig måde i
boghandlens mange rum. Ved nærmere under-
søgelse viser det sig, at boghandleren netop hu-
sker ved at bruge den sindrige organisering, der er
udviklet af ham selv i løbet af mange år. Hans hu-
kommelse er eksternaliseret, og det er mest i den
forstand, den fremstår som exceptionel.

Folke Larsens eksempel går i samme retning som
Vygotsky’s (1978) pointe vedrørende menneskets
hukommelse og Leontjew’s (1977) påpegning af,
at mennesket gennem tiderne har benyttet sig af
ydre midler til at erindre sig vigtige budskaber el-
ler episoder. Brugen af disse ”ydre organer” (ibid.)
opfatter både Vygotsky og Leontjew således som
et meget vigtigt moment i den menneskelige psy-
kes udviklingshistorie, fordi de giver mennesket
mulighed for at beherske sine aktiviteter ved
hjælp af ydre midler.

Hos Boorstin (1983/1992) kan man læse om
hukommelseskunstens sociale og historiske rolle.
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(2) Disse eksternaliseringer kan minde om det, Leontjew
(1977) kalder for ”betydninger”. For Leontjew er betydnin-
ger ”….den ideelle åndelige form, hvori menneskehedens
samfundsmæssige erfaring og samfundsmæssige praksis er
indeholdt” (ibid. p-338). Betydningerne udgør et system af
forestillinger, videnskab og sprog i et givent samfund og
hører dermed med til området for historiske fremtrædelser.
Betydningerne eksisterer kun konkret hos de enkelte menne-
sker, siger Leontjew, og ikke som selvstændige platoniske
ideer.
Når jeg taler om eksternaliseringer vil det sige, at den sam-
fundsmæssige proces manifesterer sig i forskellige former for
menneskelige produkter og at disse produkter henviser til de-
res samfundsmæssige tilblivelse og funktion – de betyder no-
get.
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Ifølge Boorstin forsvandt hukommelseskunsten
ud af det socio-kulturelle billede med bogens ud-
bredelse som hukommelsens lager, dvs. med ud-
viklingen af skriftsproget som massefænomen.

Mnemoteknikken siges at gå helt tilbage til den
græske lyriker Simonides fra Keos (ca. 556-468
F.v.t.). Hans hukommelseskunst byggede på to
enkle forestillinger, nemlig om steder (loci) og om
billeder (imagines). teknikken bestod i at forestille
sig en bygning med mange rum. I forestillingen
skulle man gå gennem rummene og mærke sig
deres udseende, indretning og udstyr. Hernæst
skulle man tildele hver idé, som skulle huskes, et
billede, og efterhånden som man ”vandrede”
igennem rummene skulle idéerne anbringes i
samme rækkefølge i bevidstheden. Retorik-elever
blev opøvet i denne teknik og i middelalderen
blev den ”kunstige” hukommelse betragtet som
en intellektuel dyd – foruden at den var nødven-
dig.

Kirkelige ritualer tjente tilsyneladende også en
mnemoteknisk funktion som en måde at opret-
holde en kollektiv hukommelse. Vers og musik
spillede en rolle ved gudstjenesterne i middelhavs-
området og ved stadige gentagelser tjente de som
middel til at indlære bønner og ritualer hos folk.
Billeder blev befolket med figurer som besad mo-
ralske dyder eller laster, og det hjalp folk til at hu-
ske på den rette livsførelse.

Eksternalisering er med andre ord et begreb, der
både afslører træk ved menneskets samfundsmæs-
sige praksis og ved dets subjektive psyke. Begge
disse to former for eksternaliseringer – de fælles
historiske og de subjektive eksternaliseringer – er
et vigtigt teoretisk kort i forhold til at begribe
sammenhængen mellem læring og kompetence,

De fælles historiske eksternaliseringer foreligger
konkret (med eksplicitte og implicitte egenska-
ber), og giver dermed det enkelte subjekt mulig-
hed for, i en social sammenhæng, tillige at for-
binde sig med et stykke af menneskets samfunds-
historie.

I kraft af disse eksternaliseringer forholder subjek-

tet sig ikke abstrakt til genstanden – heller ikke i
forhold til dens generaliserede eller abstrakte ind-
hold (der for fysikkens vedkommende er meget
dominerende), men konkret og handlemæssigt.
Subjektet må, i kraft af det generaliserede ind-
holds situerethed, også konkretisere de generelle
og abstrakte aspekter ved genstanden, hvilket vil
sige at underkaste dem en konkret undersøgelse
ud fra en foreliggende problemstilling.

I eksemplet med eleverne var problemstillingen,
hvordan man ved hjælp af fysik-faglige metoder
og begreber kan beskrive en mekanisk bevægelse
af et legeme i et ideelt (lufttomt) rum. Eleverne
måtte her konkretisere de implicitte informatio-
ner om f.eks. tyngdekraftens virken eller forskel-
len på ’kraft’ og ’hastighed’. På den måde indgik
de abstrakte aspekter i den situerede lærehandling
– hvilket i den sammenhæng betød, at eleverne
fik handlemuligheder (praktiske og tankemæssige)
i forhold til problemstillingen.

De subjektive eksternaliseringer er forbundet med
de fælles historiske eksternaliseringer på følgende
måde: i løbet af læreprocessen har subjektet sin
opmærksomhed rettet mod genstanden for lære-
handlingen (denne genstand er altså et eksempel
på en fælles historisk eksternalisering). Det er en
aktiv handling, hvor problemrummet udvikles af
subjektet i takt med, at genstanden undersøges
(”hvad handler dette om, hvad er det, man skal
forstå” osv.). Efterhånden som subjektet finder
måder at opstille problemet på og måder at løse
det på vil genstanden også for subjektet fremstå
som eksternaliseringer af disse lærehandlingers
indhold. Subjektet (gen)skaber i den forstand det
betydningsindhold, der allerede foreligger som
skabt af andre i den samfundsmæssige proces, og
derved lægges det psykiske endnu engang ud i
verden, hvorved genstanden kommer til at betyde
noget for subjektet.

Gevinsten for subjektet er, at det fremover bliver
muligt at støtte sig til genstanden på samme måde
som boghandleren støtter sig til boghandlens or-
ganiseing. Genstanden bliver da en slags ydre or-
gan for subjektet og desuden et organ der udvikles
i takt med subjektets udvikling



De subjektive eksternaliseringer er med andre ord
altid på samme tid resultat af subjektets aktive
genstandsrettethed og udgangspunkt for
genstandsrettetheden. Eksternaliseringen (gen-
standen) afspejler dermed både det enkelte sub-
jekts psykiske aktiviteter og de samfundshistoriske
aktiviteter.

Den genstand, hvis betydningsindhold genskabes,
erhverver sig efterhånden tegn-karakter. Alminde-
ligvis plejer man at sige, at et tegn er defineret ved
at vise hen til noget andet end sig selv. Når lære-
genstanden får tegn-karakter viser den imidlertid
også hen til sig selv, den viser sig selv/sit betyd-
ningsindhold frem for beskueren. En figurs mate-
rielle form viser for eksempel hen til sin egen ide-
elle form (sit betydningsindhold). Det er således
denne dobbelthed af det materielle og det ideelle
ved genstanden som gør, at genstanden kommer
til at spille en psykologisk frisættende rolle i sub-
jektets tankevirksomhed.

Når genstanden går hen og bliver et ydre organ
for subjektet, er dette ydre organ ikke blot et red-
skab eller et ydre middel for målrette bevidst
tænkning. At noget er et organ får én til at tænke
på redskaber eller medier, som kan tages frem fra
rekvisitkassen, når man finder det belejligt. Det er
en brugsorienteret måde at opfatte de ydre orga-
ner på, og sådan noget findes sikkert også. Brugs-
orienteringen kunne for eksempel vise sig i, at ko-
ordinatsystemer kan bruges til andet end at illu-
strere ting som falder. Det er bare ikke denne be-
vidste redskabsholdning, jeg ønsker at få belyst. I
det hele taget mistes pointen omkring genstan-
dens psykologiske rolle, hvis den begrænses til at
være et redskab, man kan forholde dig bevidst
forbrugende til.

Redskabsbrugende attituder ses faktisk temmelig
tit hos elever. De kan for eksempel finde på at
bladre rundt i bøgerne for lige at finde ordbegre-
ber eller formler, som de gætter på nok er rele-
vante i lige netop den konkrete opgave. Desværre
er det ofte et tegn på at den betydningsskabende
proces er svagt udviklet eller slet ikke udviklet.

Så selv om refleksivitet og målrettet redskabsbrug

er et moment ved subjektets genstandsrettethed
(subjektet har sin opmærksomhed bevidst rettet
mod genstanden), så forklarer det ikke i sig selv
genstandens frisættende rolle.

Som vi så i eksemplet er der altid perceptuelle
aspekter ved lærehandlingerne i kraft at læregen-
standen fremtræder med sine eksplicitte informa-
tioner. Men der er også implicitte informationer,
som (for den kompetente i hvert fald) også frem-
træder. De implicitte informationer ”viser sig” for
subjektet i takt med , at læring finder sted. Det
blev konstateret tidligere.

Det interessante psykologiske fænomen er imid-
lertid, at de implicitte informationer ”viser sig”
ved ikke at vise sig; de er psykisk aktive uden at
være genstand for bevidst opmærksomhed fra
subjektets side. Vi måtte konstatere, at det er mu-
ligt at percipere en genstands betydningsindhold
ved at percipere den materielle form. I den proces
kan subjektet være bevidst opmærksom på gen-
standens materielle form og u-opmærksom på
den medviden om betydningsindholdet der følger
i kølvandet. U-opmærksomhed er med andre ord
noget, som også kan udvikle sig og som kan kvali-
ficeres. Ligesom man kan blive forvirret på et
højere niveau, kan man, så at sige, blive u-op-
mærksom på et højere niveau. Læreren i mit ek-
sempel har for eksempel opnået en meget vel-
udviklet faglig u-opmærksomhed, hvilket ikke står
i modsætning til, at den faglige problembevidst-
hed samtidigt er blevet skærpet.

Eleverne har ikke erhvervet sig en sådan grad af
faglig uopmærksomhed, fordi de heller ikke har
forankret deres erkendelse i genstanden endnu.
De er dog på vej, og også i deres genstandsrettede
lærehandlinger viser u-opmærksomheder sig.

Den generelle pointe er, at kompetenceudvikling
(læring) såvel som kompetenceudfoldelse er pro-
cesser, hvor subjektet på en og samme gang er
opmærksomme og u-opmærksomme. Vi taler
altså om en almen egenskab ved vores psykiske
aktiviteter, nemlig om det at kunne ’referere til
fremtiden’ med afsæt i en række med-betydninger
hos den genstand, som undersøges.

245



246

Kompetenceudvikling såvel som kompetence-
udfoldelse, er dermed altid på samme tid bevidste
og ikke-bevidste processer rettet mod genstanden,
for de vedrører begge situationer, hvor subjektet
efterstræber en uorden i verden og forsøger at
skabe orden.

Genstandens psykologiske rolle består således i at
kvalificere søgeprocessen i et problemrum.

Søgningen er psykologisk set en åben proces.
Samtidigt er den også målrettet, fordi subjektet
retter sin opmærksomhed mod genstaden og godt
ved, det er en der skal undersøges. I de landskab
som eleven skal bevæge sig igennem, ved eleven
godt, der er pejlemærker. Men hvor de er og,
hvordan de ser ud, kan eleven først vide, når de er
fundet. det giver lærehandlingen et præg af diffus
bestræbelse på mestring, som kun delvist kan dri-
ves frem af bevidst refleksivitet.

Eleverne er tydeligvis endnu ikke nået dertil, at
kunne forholde sig u-opmærksomt til en række af
lærergenstandens vilkår. De var nødt til at få dem
udpeget gang på gang ved lærerens hjælp. Der vi-
ser sig derfor også fagligt set at være et mindre
handlerum for eleverne end for læreren.

Ved at betragte læring som en form for eksternali-
serende virksomhed, begynder vi ikke bare at for-
nemme, hvordan læringen forløber, men også nog-
le vigtige grunde til, at læring ikke finder sted (og
det er desværre en alt for udbredt kendsgerning).

Elever som ikke meningsfuldt (af en lang række
forskellige grunde) får mulighed for at forbinde
sig med læregenstanden – og her tænker jeg først
og fremmest på dens implicitte indhold – kan ikke
næste gang nyorientere sig i forhold til læregen-
standen. Problemrummet udvikles ikke, når gen-
standen ikke beriges og opmærksomheden har det
med at blive optaget af de samme uforståelige
træk. Eleven fikseres således i sit forhold til gen-

standen og u-opmærksomhedsprocessen kvalifice-
res ikke (3). Når der kun sker en mangelfuld ud-
vikling af genstanden som et ydre organ for ele-
ven, vil eleven blive ved med at opfatte den som
desorganiseret og meningsløs.

Den ansvarsfulde og flittige elev kan gøre nogle
forsøg. Men mangler der faglige støttepunkter (i
eksemplet gav læreren sådanne støttepunkter ved
at etablere små udviklingszoner for eleverne), så
kan eleverne alligevel have svært ved at huske fra
næse til mund, og vil muligvis give sig til at er-
statte denne proces af ydre forankring med uden-
adslære eller instrumentelle strategier, så som at
slå op i formelsamlinger for at gætte på relevante
formler, eller som i eksemplet kaste sig ud i ”pri-
vate” tolkninger i håbet om, at de har noget med
sagen at gøre.

Læreren vil undre sig over, at klassen ikke kan hu-
ske stof, som netop for nyligt er blevet gennem-
gået, og som læreren mente ”sad fast” fordi der
var brugt så lang tid i klassen på det. Men som
sagt er dette et symptom på, at den ydre forank-
ring, hvor eleverne genskaber den faglige gen-
stand, er slået fejl.

Ud fra det læringsbegreb som her er foreslået, må
lærevanskeligheder undersøges ved at man fokuse-
rer på, hvordan (og i særdeleshed hvorfor ikke)
den ydre forankring udvikler sig. Det må være
muligt at undersøge problemer i den betydnings-
skabende proces, som jo skulle realisere forankrin-
gen og frisætte subjektets tankemæssige ressour-
cer. man kan analysere forskellige elementer i pro-
cessen og samspillet imellem dem.

AFSLUTNING

Som det har været antydet flere gange, har jeg
ikke blot ønsket at sige noget om sammenhængen
mellem læring og kompetence, men også noget
om det almen psykologiske grundlag, hvorpå
denne sammenhæng hviler. Navnlig har jeg be-
stræbt mig på at udvikle nogle forståelser, som
teoretisk set forankrer subjektet i verden og lader
det blive der. At subjektet udvikler kompetence
betyder således ikke, at det kommer på afstand af
verden. Jeg har også bestræbt mig på at se en sam-

(3) Fænomenet ”fiksering” er undersøgt af Karl Duncker, der
taler om ”funktionel fiksering” (Duncker, 1935). det kunne
være interessant at tage begrebet op til diskussion i en bre-
dere sammenhæng.



menhæng mellem menneskets tænkning og per-
ception og på den måde se tankevirksomheden
som andet end en refleksiv omverdens-
bearbejdende mental instans.

Den rolle har menneskets tankevirksomhed ofte
fået tildelt. Opfattelsen af menneskets psykiske
aktiviteter som en slags mentalt apparat ikke bare
løsriver tænkningen fra perceptionen, den fører
også til, at tænkningen som sådan besmykkes
med forskellige kvaliteter. Karakteristikker og
klassifikationer af tænkningen hører til dagens or-
den, hvorved tænkningen bliver en slags objekt
med egne særlige kvaliteter – eller mangel på
samme.

Det gælder f.eks. såkaldt ”abstrakt” tænkning,
som antyder, det abstrakte er en kvalitet ved
tænkningen som sådan.

I psykologiens historiske udvikling er der tradi-
tion for at betragte læringens mål som et indre
psykologisk produkt, hvis kvaliteter hentes fra
den ydre verden. Det gælder både for den klassi-
ske element-psykologi, der ser læring som skabel-
sen og forstærkningen af associative forbindelser
mellem atomiske elementer i verden, og det gæl-
der for Würtzburgerskolens kritik af associationis-
men for at mangle blik for orden for de processer,
der regulerer tænkningen. Ideen om regulering af
tænkning har senere virket som inspiration for
den strukturelle psykologi, herunder Piaget (han
var direkte inspireret af Otto Selz’ arbejde), der
ser læringens mål som etablering af indre psykiske
strukturer og (regelbaserede) funktioner. Dikoto-
miseringen af tænkningen i form af særegne kvali-
teter (”abstrakt” og ”konkret”) ser jeg ligeledes
som eksempler på denne indregørelsesproces.

Piagets teori om tænkning har symbolsk, mate-
matisk logik som normativt afsæt for at karakteri-
sere udviklingen af barnets tænkning. Det er i
konflikt med min forståelse af tænkningens ud-
vikling at foretage den slags abstrakte karakteri-
stikker af tænkningen(4).

At se læring som dannelsen af begreber er heller
ikke uden problemer. Metaforen ”dannelse” dra-

ger vores forståelse i retning af at læring slutter
med noget mentalt dannet. Det lærte er det dan-
nede. Teoretisk afføder det det problem, at tanke-
virksomheden forløber som ”projektioner af det
indre mentale liv (begreber, forestillinger, tanke-
former) ud i omverdenen.

I projektions-metaforen er der ikke plads til et be-
greb om kompetence som det at række ud efter
det ukendte, hen imod det uformede osv.

Adskillelsen mellem subjektet og objektet viser sig
altså at føre til en dobbelt determinisme: først
determinerer den ydre verdens indhold og orden
(hvoraf logikken især har spillet en hovedrolle)
det mentale liv (de intellektuelle operationer og
forestillingslivet, begreberne mv.); dernæst deter-
minerer det mentale liv subjektets rettethed og
aktiviteter i verden. ”The skin line” – som Mi-
chael Cole (1998) kalder det – opretholdes, mens
til gengæld det psykiske som ’reference til fremti-
den’ mistes. 

Mens min fremstilling forholder sig skeptisk til
subjekt objekt dualismen og de problemer den af-
føder, forholder den sig til gengæld sympatisk
overfor forsøg på at overvinde dualismen. Jeg har
allerede nævnt begreber som betydning, eksternali-
sering, ydre organer og genstandsrettethed som teo-
retisk brugbare til det formål, ligesom jeg har lagt
vægt på at kompetencebegrebet har at gøre med

247

(4) Wason’s kortforsøg har vist, at vi ikke ”bare” tænker for-
melt logisk og i overensstemmelse med genstandens logiske
struktur. Johnson-Laird og Wason (1970) konstaterer, ud fra
de berømte fire-kort forsøg, at det ikke er problemets struk-
tur men snarere subjekternes tilnærmelse til problemet, som
er skyld i vanskeligheder i opgaveløsningen: Alle opgaver
kræver således svar med den samme formelle logiske struktur,
uanset det konkrete indhold i opgaverne: for at kunne verifi-
cere udsagnets korrekthed måtte man vælge kortene p og
non-q. Alligevel viste det sig, at jo mere abstrakt indholdet
var, jo vanskeligere var opgaverne at løse, og jo sværere var
det for fp’erne at nå til fuld indsigt. Jo mere abstrakt indhol-
det var, jo mere tilbøjelig var fp’erne til at ville verificere efter
p og non-p – altså de cues, der gives i oplægget. De konklu-
derer dermed, at f.eks. Piaget’s teori om ”formelle operatio-
ner” er mangelfuld, eftersom fp’erne ikke oprerede ”lige lo-
gisk” på alle opgaver – mindst på de indholdsmæssigt mest
abstrakte opgaver. Der er – må man konkludere – ingen for-
mel operationel tænkning som automatisk går i gang, når
man stilles overfor et interessant deduktivt problem.
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en grundlæggende ikke-mekanisk bestemmelse af
det psykiske. Desuden bør jeg nævne James Gib-
son fordi der på nogle punkter er idemæssig fæl-
lesskab med hans teori om perceptuel læring.

Gibson afviser mentalismen i sin perceptions-psy-
kologi, herunder moderne informations-processe-
ringsmodeller for den menneskelige kognition,
der ser ”mentale repræsentationer” som nogle, der
opererer med stimulus-input. I forlængelse heraf
har hans egen teori den væsentlige pointe, at per-
ceptuel læring handler om at subjekter (dyr/men-
nesker) kommer til at kende deres omgivelser
(Reed 1991) Endelig specificeres denne almene
pointe, således at læring består i, at perceptionen
over tid elaboreres, således at verden, så at sige,
”får” flere og flere egenskaber efterhånden som
genstandene bliver mere distinkte for subjektet.
Perceptionen er altså i stigende grad i overens-
stemmelse med den komplekse stimulation fra
verden, og ikke i mindre grad. Perceptionen ses
ikke som et supplement til sansningen – en ”in-
stans der fortolker eller organiserer – og percepti-
onen af noget konkret foreliggende skal ikke først
”ind og vende” omkring nogle hukommel-
sesbilleder.

Problemet med opfattelsen af perceptionen som
en bearbejdende instans er, at erfaringen bliver
mere og mere forestillingsmæssig, antagende eller
sluttende, hvorfor perceptionen ses som en pro-
ces, der tolker sansekvaliteter og er ”berigende” i
forhold til dem, eftersom subjektet indskyder
mentale lag, der bringer det på afstand af verden
(Gibson og Gibson 1955).

Dyr og mennesker lærer at udnytte den potenti-
elle information, der er i verden. Det er det der
ligger i, at perceptionen bliver differentieret.

Forskellen f.eks. på en dygtig vinsmager og en
person, der blot kan skelne mellem f.eks. sherry,
champagne, hvidvin og rødvin ligger ikke i, at
den tilgængelige information for disse to er for-
skellig, men at vinsmageren udviser høj grad af
specificitet i perceptionen, mens den anden udvi-
ser lav specificitet. Det som vinsmageren har lært,
er at diskriminere mere omkring vinens kvaliteter,

dvs. flere af variablerne af kemisk stimulation
(Gibson og Gibson 1955).

Det er ikke mindst Gibson’s opfattelse af (percep-
tuel) læring som en proces, hvor subjektet lærer at
være opmærksom på og at differentiere stimuli i
omverdenen, der på sit eget område udviser lig-
hedstræk med min opfattelse af læring som eks-
ternalisering. I begge tilfælde understreges nemlig
subjektets læring som en proces, der, så at sige,
har en aktiv rettethed mod verden som sit mål i
stedet for et indre mentalt mål.

Denne artikel er en lettere revideret udgave af en
artikel bragt i tidsskriftet Psyke & Logos, nr. 2,
1998, Dansk Psykologisk Forlag.
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Hvordan kan man beskrive den rolle som tidligere
gjorte erfaringer og tidligere erhvervet viden spiller i
lærehandlingen? Spørgsmålet er klassisk, men her vil
grundlaget for et ikke-mekanisk svar blive skitseret. I
artiklen vil spørgsmålet blive diskuteret teoretisk og
med udgangspunkt i analysen af et konkret eksempel.
Der vil blive argumenteret for vigtigheden af begre-
berne ’intentionalitet’ og ’paradoksal søgen’, ligesom
der vil blive argumenteret for, at bestemmelsen af
objektet, og elevens aktive rettethed mod objektet, er
vigtig. Konklusionen er, at tidligere gjorte erfaringer
og erhvervet viden aldrig kan overføres direkte til
læresituationen (fortiden repræsenteret i nutiden),
men at det er igennem undersøgelsen af objektets in-
formationer og muligheder, at erfaringer og viden
bliver inddraget som konkrete produktive momenter
(fremtiden repræsenteret i nutiden).

Den store fordel ved kvalitativ empirisk forskning
er, at den giver mulighed for ved selvsyn at under-
søge et sagsforhold, som forekommer teoretisk
vanskeligt at begrebssætte. Ved at undersøge et
sagsforhold gennem en konkret analyse får man
mulighed for at sætte spørgsmålstegn ved det til-
syneladende indlysende og selvfølgelige.
En opfattelsesmåde som er tilsyneladende indly-
sende og selvfølgelig er, at vi lærer nyt ved at be-
nytte os af vores tidligere gjorte erfaringer og vi-
den. Ud over at det er en common sense sandhed,
er det også grundlaget for megen psykologisk
teori om indlæring. Viden subjekt-gøres i en pro-
ces, hvor den ydre verdens orden gennem interna-
lisering bliver til en indre, psykologisk orden hos
den enkelte.
’Internalisering’ som grundbegreb vedrørende vi-
denstilegnelse ses f.eks. hos Vygotsky (1976), der
anses for at være en slags faderfigur for nutidig
kontekstteori, men som alligevel kritiseres for at
indtage en klassisk individualistisk position, når
han taler om lære- og udviklingsprocesser (Lave
& Wenger, 1994; Costall & Leudar, 1996).

Det grundlæggende begrebsmæssige problem
handler naturligvis om det at opfatte det psykiske
som produkt af en bevægelse, som en mental dan-
nelse eller struktur. Ifølge strukturalistisk psyko-
logi (som moderne kontekstteoretikere kritiserer),
kan viden og erfaringer betragtes som et mentalt,
strukturelt forhold, enten i form af strukturel or-
den (funktioner) eller i form af strukturelt ind-
hold (begreber). Denne strukturalistiske opfattelse
af videns- og erfaringsudvikling har rødder tilbage
til Würzburgerskolens opgør med associationis-
men og erstatningen af associative elementer med
strukturel viden (Frijda & de Groot, 1982)– et
skift som blandt andet har præget Piaget og den
klassiske kognitive udviklingsteori.

Som sagt hører det med til common sense, at vi
lærer noget, at vi erfarer noget og at vi er istand til
at bruge denne viden og disse erfaringer i nye
sammenhænge. Ikke desto mindre fører den
strukturalistiske psykologis begreber om disse
processer til problemstillinger, som den struktura-
listiske psykologi ikke selv kan løse. Subjekt-ob-
jekt forholdet bliver i den strukturalistiske psyko-
logi til en dualisme, som i sidste ende reproduce-
rer Cartesianismens sansedata teori og medføl-
gende rationalistiske vidensbegreb (Reed, 1988).
Ud fra sin perceptionspsykologiske tilgang er Ja-
mes Gibson en af dem, der tager afstand fra Car-
tesianismens psykologiske arv. Han opponerer
blandt andet imod opfattelser, som gør viden til
et særligt kognitivt domæne, adskilt fra perceptio-
nen.
Han opfatter det således som en falsk doktrin at
etablere en dikotomi imellem den aktuelle, situa-
tionelle oplevelse/erfaring og de fortidige erfarin-
ger:

Our reasons for supposing that seeing something is
quite unlike knowing something come from the old
doctrine that seeing is having temporary sensations

Kapitel  13
ERFARINGSPROBLEMET I  FORBINDELSE
MED LÆRING

Af Jytte Bang



one after another at the passing moment of present
time, whereas knowing is having permanent concepts
stored in memory (Gibson, 1986, p. 258).

Engeström (1998) hører ligeledes til kritikerne af
det klassiske vidensbegreb og påpeger, at det er en
forkert måde at stille spørgsmålet om viden, som
om det handler om, hvordan det nye opstår af det
gamle: 
Det nye opstår ikke af det gamle, men af den levede
bevægelse, der fører væk fra det gamle (ibid., p. 131).

Engeströms understregning af bevægelsen – eller
processen – frem for produktet er en potentiel kri-
tik af det strukturalistiske vidensbegreb.

PARADOKSAL SØGEN

Gennem et empirisk studium af elevers lære-
handlinger i fysik er jeg blevet opmærksom på
problemet med at forklare den aktuelle lærehand-
ling som en proces, hvor eleven ”overfører” tidli-
gere erfaringer (forstået som forestillingsmæssige
elementer eller billeder) eller viden til den aktuelle
læringsmæssige kontekst (at det nye opstår af det
gamle). Dels har forskning vist, at elever kan have
forskellige forklaringer på fysiske fænomener, som
er i uoverensstemmelse med de forklaringer, fysi-
keren selv vil give – de såkaldte ”hverdagserfarin-
ger” eller ”misconceptions”. Dels har det ikke no-
gen forklaringsværdi at henvise til tidligere gjort
erfaring eller lagret viden som kilde til aktuelle
lærehandlinger. Den aktuelle lærehandlingen er
netop kun en lærehandling, fordi eleven skal brin-
ges til at håndtere noget endnu ikke forstået. Derfor
forekommer det mystisk, hvis man forsøger at
forklare det uhåndterbare ved at se kilden til
håndteringen i viden og erfaringer, som er subjek-
tivt, mentalt lagret.
Lærehandlingen kræver, at subjektet er aktivt in-
tentionelt rettet mod det at håndtere læregenstan-
den, som på sin side endnu i starten af lærehand-
lingen er uhåndterbar og flydende, og som først
undervejs tager form og giver mening.
Pointen er, at som psykologisk proces må lære-
handlingen forstås med udgangspunkt i to for-
hold: Det drejer sig om det, som Engeström kal-
der for paradoksal søgen (Engeström, 1998), og

det drejer sig om objektet, der er genstanden for
paradoksal søgen.

Den paradoksale søgen er et fænomen, som alle-
rede Platon (Foss & Krarup, 1980) var opmærk-
som på. I Sokrates’ dialog med Menon findes den
klassiske formulering af læringens paradoks. Para-
dokset består i, at eleven i lærehandlingen søger
efter et mål – nemlig løsningen på et problem,
som han eller hun er blevet forelagt – uden at
kende hverken målet selv eller vejene til dets
løsning. Den lærende bringes da i den håbløse si-
tuation hverken at kunne søge efter det, han eller
hun kender (for han eller hun kender det i givet
fald allerede, og så er det overflødigt at søge), eller
at kunne søge efter det, som han eller hun ikke
kender (for hvordan kan man søge efter noget,
man ikke kender?).
Den paradoksale søgen opstår som en proces, der
forener modsætningen mellem det at forudse og
det at huske. Men i dialogen opløser Sokrates
modsætningen mellem at forudse og at huske ved
at henvise til, at al viden er erindring. At hente vi-
den fra sit eget indre er det samme som at erindre
det, man ved. Ægte viden forklares med andre ord
som erindring (af det universelle).
I denne klassiske tekst præsenterer Platon os for
to pointer, hvorefter han afviser den mest produk-
tive. Først formuleres læringens paradoks og der-
næst dementeres det. Dementiet er det mindst
produktive set fra et læringsmæssigt, såvel som fra
et generelt kognitivt synspunkt. Hvis det virkelig
er sandt, at al aktuel viden er erindring, så må
man nødvendigvis forklare læring med udgangs-
punkt i det allerede kendte, enten i form af erfa-
ringer og/eller i form af strukturel begrebsmæssigt
ordnet viden. Og den model kender vi. Lad os
derfor i stedet holde godt fast i den første pointe
og se bort fra Platons afvisning af den. Platons af-
visning skyldes hans idealisme, og det som vi har
brug for er en realistisk funderet begrebsliggørelse af
den paradoksale søgen.

MÅLET MED SØGEN: 

AT TILVEJEBRINGE DET 

FRAVÆRENDE

Læringens paradoks er kun på papiret et para-
doks. For i virkelighedens verden kan det godt
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lade sig gøre at søge efter noget, men ikke kender
og alligevel finde det. Det sker i hver eneste pro-
duktive lærehandling.
Lærehandlinger handler på den måde om den ak-
tive bestræbelse det er at tilvejebringe noget fra-
værende, det vil sige tilvejebringe en forståelse af
objektet for læring, som ikke er der fra starten,
men som søges igennem lærehandlingen.
Det at søge det fraværende er af flere blevet påpe-
get som fundamentalt. I 1908 skrev William
McDougall (1908/1963) om det, han opfattede
som mekanisk psykologi. For McDougall kan me-
kanisk psykologi defineres negativt, fordi den kan
defineres ved at ekskludere alle spor (all traces) af
teleologi eller referencer til fremtiden. Mekanisk
betyder a-teleologisk, og McDougall kritiserer de
kausale (mekaniske) forklaringer for at ville eks-
kludere

…all reference to foresight of something, to desire for
something, to striving for that something, in fact all
reference to the future cource of events… (ibid., p.
448).

Den teleologiske pointe, at mennesker såvel som
dyr er målsøgende af natur, er for McDougall en
ultimativ vigtig pointe for psykologien (selv om
han begrunder den i instinkter). Det er noget,
som blandt andet behavioristisk læringsteori har
set bort fra.
Med begrebet om ”auto-kinese” vender Engelsted
(1989) det klassiske forhold mellem stimulus og
respons på hovedet og fastholder det i begrebet
”teleonomi” (teleonomy). Han siger:

Teleonomically spontaneous locomotion is a response
to the object, which is nonpresent. Hence the imma-
nent objectivity of auto-kinesis. In this way the ob-
ject is the cause of the locomotion, only it is a cause
that lies in the future not in the past. Such a cause is
a goal. By the same reversal the future stimulus dire-
cting the response is a motive. The object is materi-
ally non-present, but in the movement of the animal
it is present as intention and goal (ibid., p. 41).

Engelsted opfatter intentionaliteten som ”about-
ness”, det vil sige dette, at rettetheden har et ind-
hold. Han skelner mellem denne forståelse af in-

tentionalitet og den i psykologien mest udbredte
forståelse af intentionalitet som forbundet med
bevidst vilje hos subjektet.
Almindeligvis behandler psykologer intentialitet
som forbundet med bevidst villen og refleksion.
Vygotsky, for eksempel, bestemmer intentionalitet
på denne måde, når han gør det til noget som op-
står med sproget og de højere mentale funktioner,
som er afhængige af tegn. Hos Vygotsky, f.eks.,
baserer hans teori om de lavere mentale funktio-
ner sig på Pavlov’s refleksologi, mens de højere
mentale funktioner baserer sig på tegn (Vygotsky,
1978; Leudar & Costall, 1996). Ved at lade in-
tentionaliteten dukke op så sent i menneskets on-
togenese får han dels det problem, at dyr ikke er
intentionelle men snarere refleksstyrede, dels det
problem at forklare, hvordan tegnet lader intenti-
onaliteten opstå.
Ved at betragte intentionaliteten (aboutness) som
forbundet med auto-kinese opnår Engelsted at
gøre det til et forhold, som både omfatter menne-
sker og dyr. Intentionaliteten ligger allerede i det,
at dyret bevæger sig spontant rundt i omgivel-
serne.

Allerede Gibson havde som ambition at genfor-
tolke begreberne om ’stimulus’ og ’respons’. Set i
forhold til det at forklare perceptionen mente
Gibson, at to forhold må være til stede i omgivel-
serne (environment). For det første må der være
’økologisk information’ som udgør kilden til per-
ceptionen. For det andet forholder det sig sådan,
at man aktivt skaffer sig stimulation (obtain stimu-
lation) – i modsætning til at den påtvinges (impo-
sed stimulation). Disse to forhold (ecological in-
formation and actively obtained stimulation) er
for Gibson nogle, som kan erstatte den klassiske
psykologis begreber om stimulus og respons
(Reed, 1988, p. 228).

Hvad der synes at forene disse opfattelser er, at en
ikke-mekanisk psykologi må bygge på begreber
om subjektets aktive (intentionelle) rettethed
mod omgivelserne og yderligere, at intentionel
rettethed (aboutness) omfatter tilvejebringelsen af
noget ikke-tilstedeværende – en proces som
McDougall kalder for ’reference til fremtiden’ og
Engelsted kalder for ’teleonomi’.



En ikke-mekanisk forståelse af lærehandlingen må
– for nu at opsummere – tage afsæt i, at psykisk
aktivitet er en reference til fremtiden , og at sub-
jektet udfolder en søgeadfærd, som består i at til-
vejebringe noget fraværende.
Det står efterhånden klart, at en ikke-mekanisk
psykologi må have problemer med den opfattelse,
at ’det gamle’, det vil sige fortidens erfaringer eller
viden, så at sige forlænges ind i nutiden. Lære-
handlingen er allerede fra starten af defineret som
en proces, hvor subjektet retter sin opmærksom-
hed mod det mulige og mod det fremtidige som
endnu ikke er tilvejebragt, men som har mulighed
for at blive det. I lærehandlingen forsøger subjek-
tet at tilvejebringe det fremtidige i nutiden, og det
er i det lys, vi må forstå brugen af tidligere nuti-
der og den læring, som har fundet sted der.

I det følgende skal jeg uddybe denne forståelse ud
fra et eksempel fra mine observationer. Eksemplet
handler eksplicit om det, at ”bruge sine erfarin-
ger” i en nutidig lærehandling. Umiddelbart ser
det ud, som om eleverne, psykologisk set, bare
gør, hvad læreren beder dem om – nemlig at
bruge deres erfaringer til at fremstille en grafisk
repræsentation. Tilsyneladende er det et eksempel
på, at noget nyt opstår ud af noget gammelt.
Når vi imidlertid betænker, at det nye jo ikke er
kendt af eleven (målet er endnu ikke realiseret når
eleven starter på processen), så må vi formode, at
den psykologiske proces er mere kompliceret end
bare det ’at bruge sine erfaringer’ lægger op til.

HUNDREDE METER LØBEREN

Eksemplet handler om, hvordan man i fag-fysisk
forstand beskriver en bevægelse som det ’at løbe’.
Eksemplet er plukket ud fra et undervisningsfor-
løb i klassisk mekanik, og i tilfældet her er det
konkrete emne forholdet mellem en virkelig begi-
venhed (det at løbe hundrede meter løb) og den
formelle repræsentation af hundrede meter løbet i
et koordinatsystem.

Læreren beder eleverne om at ”filme” igennem
inde i hovedet, hvordan det ser ud, når en atletik-
mand løber hundrede meter løb. Derefter tegner
læreren et koordinatsystem på tavlen. John starter
med at fylde ud (den fuldt optrukne linie).

Marc er utilfreds med den linie, som John har
tegnet, og han tegner selv en ny (stiplet) linie. Til-
syneladende mener han, der ikke var fart nok på
den første løber, som John tegnede. Dog synes
Marc at være enig med John om, at hastigheden
stiger og stiger hele tiden.
Ann mener ikke, manden bliver ved med at løbe
hurtigere og hurtigere, men at hans ydeevne når
en grænse på et tidspunkt, hvor han ikke kan ac-
celerere mere. Ann tegner denne bevægelse ved
hjælp af en anden (prikket) linie, der deler sig i to,
fordi hun korrigerer sig selv (fra a til b). Ydeevnen
i b falder ikke helt så drastisk som i a.

Lærer: Hvordan ser et hundrede meter løb ud for
henholdsvis Ben Johnson og Carl Lewis?
John: Ben Johnson starter som lyn og torden.
Lærer: Ja, og så holder han en konstant hastig-
hed…men Carl Lewis er forholdsvis langsom i sin
acceleration, men den (accelerationen) er til
gengæld konstant.

Elevernes grafiske repræsentationer af et hundrede
meter løb

FØRSTE TOLKNING:

ERFARINGSELEMENTER OVERFØRES

TIL SITUATIONEN

I eksemplet omsætter eleverne deres forestillinger
om, hvordan det ser ud når en konkurrenceløber
accelerer, til en grafisk repræsentation af deres fo-
restillinger. Man må formode at de henter deres
forestillinger her om fra konkurrenceløb, som de
har set, for eksempel fra fjernsynet, kombineret
med deres egne oplevelser af at løbe hurtigt. Fra
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disse oplevelse som udøver og som tilskuer ved
de, at det både er sandt, at man både kan løbe
hurtigere og hurtigere (positiv acceleration) og at
man ikke kan holde tempostigningen over lang
tid, fordi man bliver udmattet (nul eller negativ
acceleration).

Hypotese 1: Det ’nye’ opstår af ’det gamle’ idet
’det gamle’ af eleven overføres til situationen

I hele situationen er der en rytme. Arbejdet fore-
går ved tavlen, hvilket betyder, at der er pauser
mens eleverne bevæger sig fra deres pladser til tav-
len og tilbage igen. Pauserne virker produktive for
det kollektive tankearbejde i situationen, fordi de
giver de enkelte elever mulighed for momentan
tilbagetrækken, før de melder sig med et tolk-
ningsforsøg. Hele situationen er således en for-
handlingssituation, som eleverne etablerer i for-
hold til hinanden. De deler i fællesskab problem-
feltet og er sammen om at forhandle om det.

At lærehandlingen udvikler sig som en social for-
handling med forskellige positioner (forskellige
tolkninger af det ’at løbe’) er én type forklaring
på, hvordan det grafiske repræsentationsarbejde
udvikler sig. det forhindrer dog ikke, at vi må
spørge, hvordan det lykkes for eleverne at få erfa-
ringerne til at fungere som produktive elementer i
situationen.

Den socialpsykologiske/dialogiske forklaring sy-
nes utilstrækkelig. Det er tydeligt, at alle tre elever
er stærkt optaget af at skabe naturtro repræsenta-
tioner af det at løbe hundrede meter løb. De taler
ikke med hinanden om selve fænomenet ’at løbe
hundrede meter løb’ undervejs hvor repræsentati-
ons arbejdet udvikler sig. Men de forholder sig til
andres – og egne – repræsentationer. Det må be-
tyde, at de ser et primært mål i selve det konkrete
arbejde : at skabe repræsentationerne.

En anden type forklaring må derfor handle om,
hvordan subjektet, i kraft af sit tankearbejde, for-
mår at skabe mening i genstandsfeltet. Den kends-
gerning at processen er social, overflødiggøre på
ingen måde at man bestemmer lærehandlingen på
et subjekt-teoretisk niveau.

ANDEN TOLKNING:

ELEMENTERNE FORENES GENNEM

MENTAL SYNTESE

Ud fra den første common sense analyse (som
fænomenologisk set ikke er forkert) er der tilsyne-
ladende tale om et ret ukompliceret eksempel på,
at den faglige undervisning bygger på tidligere
gjorte erfaringer, som uden videre inddrages i
lærehandlingen. Man kan – selvsagt – ikke
”filme” noget igennem i hovedet, som man intet
ved om og intet kender til.

Det næste vi imidlertid må spørge om er, hvordan
det mon lykkes for eleverne at få erfaringerne til
at fungere som produktive elementer i situatio-
nen.
Vi forlader nu den noget mekaniske forestilling
om, at subjektet bare er ”bæreren” af erfaringsele-
menter, der, så at sige, projiceres ud på ’det nye’.
Hvis vi opfatter situationen sådan, at den består
af to elementer : de helhedsmæssige erfaringsele-
menter og den grafiske repræsentation, så er der
to muligheder for forbindelse. Den ene mulighed
er (som nævnt) at erfaringselementet overføres til
den grafiske repræsentation med eleven som den,
der ”transporterer”. Den anden mulighed er, at
eleverne håndterer to samtidige fokuspunkter (fo-
restillingselementet og den grafiske repræsenta-
tion), og at meningen for eleverne opstår som re-
sultatet af en (mental) syntese mellem disse to fo-
kuspunkter.

Hypotese 2: Gennem en subjektiv mental syn-
tese (gestalt) oplever eleven en meningsfuld for-
bindelse mellem de to elementer. Hullet lukkes.



I begge tilfælde rejser der sig imidlertid nogle
spørgsmål, som kræver at blive besvaret.
For det første: hvis vi antager, at eleven overfører
erfaringselementer til den grafiske repræsentation,
hvordan lykkes det da for eleven i overførings-
processen at etablere en abstrakt repræsentation
med udgangspunkt i et konkret, fænomenalt op-
levet erfaringselement?
For det andet; hvis vi antager, at eleven håndterer
to samtidige fokuspunkter (forestillingselementet
og den grafiske repræsentation), hvordan lykkes
det da for eleven at etablere en meningsfuld for-
bindelse (mental syntese) imellem dem?

Enten må vi altså acceptere, at eleven skal skabe
en meningsfuld forbindelse mellem to forskellige
elementer i situationen, eller også må vi acceptere,
at eleven skal transformere fra et fænomenalt op-
levelsesdomæne til et formelt repræsenterende sy-
stem. I begge tilfælde begrundes bevægelsen i sub-
jektet, enten som den der overfører eller som den
der forener mentalt. I den anden hypotese har vi
mere klart fat i subjektet som den aktive agent og
delvist også i den paradoksale søgen (reference til
fremtiden) – idet ’noget’ tilvejebringes (nemlig
syntesen).

Hvad der imidlertid fortsat mangler at blive ind-
draget i analysen er det objekt, som eleverne er in-
tentionelt rettet imod. I Gibson’sk terminologi
kunne man kalde det for de ’omgivelser’ (environ-
ment) som subjektet opsøger og henter informa-
tioner fra. Omgivelserne er i dette tilfælde indhol-
det (materielt såvel som ideelt) af den opgave,
som eleverne er sat til at løse.
Objektet rummer information til eleverne og
”kræver” at de aktivt forholder sig til informatio-
nerne for at objektet kan opfattes som menings-
fuldt. Eleverne må udfolde en handlemæssig
transformation af objektet. De må opdage og fo-
kusere på de informationer, ved at løbe hundrede
meter løb, som er vigtige når man skal repræsen-
tere begivenheden i et formelt system.

TREDJE TOLKNING:

DE OBJEKTIVE SAMMENHÆNGE

MELLEM ELEMENTERNE

Hvordan gør de så det?
Hvis processen består i at opdage og udvælge
informationer af den helhedsmæssige sammen-
hæng, så må eleven have en bestemt indstilling til
helheden som gør, at den kan opfattes som diffe-
rentierbar. At ”filme” igennem i hovedet betyder
derfor, at eleven både må forestille sig den hel-
hedsmæssige sammenhæng ved at løbe hundrede
meter løb og må kunne udpege de relevante infor-
mationer, når situationen ”filmes” igennem.

Det som jeg har kaldt for ”erfaringselementet” er
således ikke bare et holistisk forestillingsbillede,
som projiceres ind i lærehandlingen.
Tilsyneladende sker der det i processen, at eleven
udpeger de relevante informationer fra hundrede
meter løbet, som er nødvendige og tilstrækkelige i
forhold til at kunne løse opgaven med den for-
melle repræsentation.

Og hvad er det så for informationer? Informatio-
nerne må naturligvis være tilgængelige for eleven.
Hvis de skal være direkte relevante og tilstrække-
lige i forhold til det formelle system, så må det
være informationer, som i sig selv lader sig forma-
lisere. Transformationen består i, at eleven identifi-
cerer abstraherbare informationer i den konkrete
helhed ’at løbe hundrede meter løb’. Det må være
selve den transformerende aktivitet som gør, at
eleven begynder at se det at løbe som et eksempel
på noget, der kan repræsenteres formelt. Derfor –
og det er den vigtige pointe – starter processen
ikke med erfaringselementet men med det for-
melle system, hvori der skal tegnes kurver. Der
kan altså på ingen måde være tale om, at det er
”filmen” eller erfaringselementet som starter pro-
cessen. Der kan således heller ikke være tale om at
’det gamle’ forklarer ’det nye’.
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Hypotese 3: Eleven er optaget af det situerede
mål, som samtidig er afsæt for, at relevante
informationer kan uddrages af objektet (erfarin-
gerne).

Lærehandlingen starter i situationen med det
konkrete materielle arbejde, som består i at tegne
en grafisk repræsentation ind i koordinatsystemet
på tavlen. Hermed udstikkes samtidig rammen
omkring det at ”filme” igennem i hovedet, hvor-
dan et hundrede meter løb ser ud. Eleven er som
udgangspunkt forankret i dette praktiske situe-
rede mål, hvis indhold i en vis udefinerbar for-
stand allerede er defineret.

Eleverne ved allerede, at der kræves en abstrakt
repræsenterende transformation af dem, selv om
de endnu ikke ved præcist, hvordan den skal se
ud – det finder de først ud af undervejs. Ikke de-
sto mindre udgør det konkrete arbejde med at
skabe en abstrakt repræsentation i koordinatsyste-
met en platform, som på samme tid er mål og be-
gyndelsespunkt for arbejdet (og sådan er det i
øvrigt altid med det, der skal læres: det er både
mål og udgangspunkt).

At den grafiske repræsentation udgør et mål vil
sige, at eleverne godt ved, hvad det er for en op-
gave, der skal løses. Det betyder at de kan arbejde
målrettet hen mod at løse den. At den grafiske af-
bildning udgør et begyndelsespunkt for det målret-
tede arbejde betyder, at der er en åbenhed som
gør, at målrettetheden nødvendigvis må realiseres
gennem søgen: hvordan skal den grafiske repræs-
entation egentlig se ud?

Eleverne befinder sig således i en situation af
paradoksal søgen, hvor de på én gang kender må-
let og ikke kender målet. Det konkrete mål, det
vil sige den konkrete grafiske afbildning som de

tegner på tavlen – kendes først gennem den pro-
ces, hvor det realiseres. I den proces forvandles
det diffuse mål (at fremstille en grafisk afbildning)
sig til et konkret mål (dén grafiske afbildning), og
realiseringen af det konkrete mål er samtidig en
realisering af et nyt betydende objekt i verden,
nemlig den graf, som de hver især tegner.

Eleverne løser således ikke bare en opgave, de ska-
ber (tilvejebringer) samtidig et objekt – de beriger
verden (eller i det mindste situationen) med resul-
tatet af deres eget arbejde (’betydninger’ som eks-
ternaliseret eller objektiveret arbejde i Leontjew’sk
forstand (1977)).
Som vi så, bliver dette objektiverende arbejde alle-
rede i tilblivelsesprocessen genstand for dialog,
det vil sige der skabes dialogiske objekter i proces-
sen, som kan gøres til genstand for forhandling.

Målet ligger således i, at man når til vejs ende
med dette forehavende, men målet ligger også i
selve det at gøre det – det vil sige at målet ligger
også i selve den transformerende proces. Jeg me-
ner af den grund, det er i selve den transforme-
rende proces med dens bestanddele og vilkår, at
erfaring og viden bliver produktiv. Og da den
transformerende proces både kræver et objekt
som opmærksomheden kan rettes mod og som
kan transformeres, og det at se potentialerne i ob-
jektet (reference til fremtiden), synes denne be-
skrivelse i højere grad at leve op til kravene fra en
ikke-mekanisk psykologi.

Det er således i selve tankehandlingen som aktiv
transformerende proces, at målet med at lave en
grafisk repræsentation bliver muligt. Produktet –
de grafiske afbildninger som ender med at være
aftegnet i koordinatsystemet – fremkommer som
resultat af en søgende og dog udpegende proces,
som består i at eleverne ”ser” løbet som skema og
således indser sammenhængen mellem det kon-
krete tilfælde (at løbe hundrede meter løb) og den
formelle (abstrakte) repræsentation.

Det er resultatet af den paradoksale søgen hvor ele-
ven på samme tid befinder sig i en tilstand af ube-
stemt objektløshed og alligevel har givet en retning
på søgningen i kraft af, at der er en konkret op-



gave, som skal løses. Søgningen forløber som en
proces, der på én og samme gang er åben og lukket,
og som realiserer det fremtidige i nutiden ved at
gribe ud efter elementer fra det kendte, der således
tilvirkes ud fra det aktuelle situationelle mål.
Eleverne udfylder ikke bare huller mellem fortid
og nutid (mellem erfaringselementet og den grafi-
ske repræsentation). De opdager hvad hullet over-
hovedet består i, idet de begynder at lukke det.

I det konkrete eksempel er det et vilkår for synte-
sen, at eleverne magter den abstraherende proces,
det vil sige magter at udskille abstrakte forhold
(skemaet) ved et konkret oplevelsesmæssigt fæno-
men. Vi kunne, jævnfør tidligere, sige, at de er
rettet mod at tilvejebringe det fraværende til situa-
tionen.

Konklusionen på analysen er altså, at det som vi
fænomenologisk set oplever som det at inddrage
erfaringer og viden (fortiden repræsenteret i nuti-
den) i virkeligheden bør beskrives som en proces,
hvor den paradoksale søgen lader erfaring og vi-
den blive levende fordi subjektet er rettet mod det
mulige (fremtiden repræsenteret i nutiden).

KONKRETE OBJEKTIVE 

FORBINDELSER

Lad mig opsummere. Figur A forklarer lærehand-
lingen som overføring af subjektiv, strukturel vi-
den om et erfaringselement til det nye og
ukendte.
Figur B forklarer lærehandlingen som en form for
funktionel mental syntese, som realiseres spontant
i form af en gestaltlignende helhed. Fælles for dem
er tendensen til subjektivistisk forklaring, fordi ob-
jektet er ufuldstændigt inddraget i analysen.
Figur C, derimod, giver mulighed for en anden
type forklaring på lærehandlingen. I figur C, så vi,
er det allerede i selve situationen givet, at eleverne
retter sig mod realiseringen af et mål (at fremstille
en grafisk afbildning). Selve objektet – her: det
formelle system af afbildninger – og dette objekts
egenskaber og krav angiver fra starten en retning på
elevernes søgen. Når de skal ”filme” igennem i
hovedet, hvordan et hundrede meter løb ser ud,
er der således allerede angivet retningen, nemlig at
de skal ”filme” de aspekter ved løbet, som det gi-

ver mening at repræsentere i et formelt system
som dette.

Hvad kan disse egenskaber tænkes at være?
I et hundrede meter løb er der sat en scene, som
er resultatet af en social forhandling: der er flere
deltagere, de løber samme vej på banen, de prøver
at overhale hinanden og at komme først i mål.
Deres tider bliver noteret og vinderen hyldes. Til-
skueren er deltager i iscenesættelsen, fordi det hele
kun kan lade sig gøre, hvis han eller hun er der.
Og hele vejen igennem er tilskueren den begejst-
rede, som følger levende med i alle detaljer, for
eksempel hvordan løbet udvikler sig, om favorit-
ten vinder, og om der slås nogen rekorder.

Der eksisterer således på en lang række punkter
en veletableret orden for den praksis, som et hun-
drede meter løb er. Ydermere er begivenheden in-
teressant for tilskueren, fordi man ved fra sig selv,
hvor meget det kræver at kunne løbe stærkt: der
kommer syre i musklerne, man bliver forpustet
osv. I begge tilfælde, både når tilskueren selv løber
og når han eller hun ser andre løbe i en konkur-
rence, udleves praksis på en ordnet måde, hvoraf
en del af orden er biologisk (udmattelsen) men en
anden del er social (reglerne i konkurrencen). I sit
praktiske hverdagsliv følger mennesker denne or-
den, og af den grund må ordenen ”opdages” idet
den følges.

Social og biologisk orden er en del af ”aboutness”,
når tilskueren er optaget af løbet. Vi husker, at i
Engelsteds bestemmelse af ”aboutness” (intentio-
nalitet) var der intet krav om bevidst refleksion el-
ler bevidst målrettethed. Det er der heller ikke i
dette tilfælde. Både den biologiske og den sociale
orden er en del af det levede liv og opleves af til-
skueren som en del af omgivelserne (environ-
ment) – som måden, omgivelserne er på, og som
dermed er et vilkår for subjektets aktive forbin-
delse med omgivelserne.

I lærehandlingen repræsenterer eleverne en udab-
straheret orden i det formelle koordinatsystem.
Men det kan under alle omstændigheder kun ske,
fordi den levede orden er grundlaget for den udab-
straherede orden, der lader sig repræsentere formelt.
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Linearitet, hastighedsændring pr. tidsenhed med
videre udgør eksempler på udabstraheret orden,
som man kun kan få øje på, fordi den allerede fin-
des i objektet (her: hundrede meter løbet) som le-
vet orden. Ikke ved siden af den, bagved den eller
over den (hvilket ville være Platonisme), men
præcist i objektet. Objektet udviser orden, som
levende væsener må følge og gør det.

Forklaringen på, at eleverne kan etablere en sub-
jektiv forbindelse mellem hundrede meter løbet
og den grafiske repræsentation skal altså findes i
det forhold, at objektet stiller krav, og at disse
krav er kendte (levede) af eleverne.
De er straks parate til at reflektere denne levede
orden og de har relativt let ved at transformere
den til det formelle system – fordi forbindelsen al-
lerede eksisterer objektivt. Mindst halvdelen af ar-
bejdet synes allerede at være gjort på forhånd.

Det er interessant, at eleverne ikke går i stå i
denne udpegende opgave. De løser den spontant
og uden egentlig at forhandle med hinanden,
hvilke træk ved det at løbe hundrede meter løb,
som det er relevant at uddrage. Det synes at være
indforstået. Konklusionen på denne kendsgerning
må være, at det ikke bare er det formelle grafiske
system, som stiller direkte krav i kraft af sine
egenskaber, men at hundrede meter løbet også gør
det. Det betyder, at forbindelsen mellem hun-
drede meter løbet og den grafiske repræsentation
er objektiv – at den ikke alene er resultatet af en
mental konstruktion. Det kræves således af ele-
verne, at de har en fornemmelse for sådanne forbin-
delser, som sætter dem istand til at opdage disse i
konkrete tilfælde.

Den paradoksale søgen retter sig således mod de
potentielle (objektive) forbindelser, som materialet
allerede indeholder. Jeg har allerede været inde på,
at det formelle grafiske system fremviser nogen
egenskaber, der i situationen fungerer som krav
eller nødvendige betingelser for elevernes lære-
handlinger. Tilsvarende må vi forvente, at et hun-
drede meter løb også har nogle egenskaber, som
virker som krav eller nødvendige betingelser for
eleverne. Et hundrede meter løb må have nogle
objektive egenskaber, som kan udgøre en poten-

tiel konkret forbindelse til det formelle systems
egenskaber, og som eleverne kan opdage ved at
rette opmærksomheden mod hundrede meter
løbet.

Ved således at referere til det fremtidige mål bliver
eleverne istand til at søge de træk ved objektet,
som i processen viser sig at tilfredsstille målet. På
den måde ikke bare lukkes hullet (mellem de to
elementer som objektet i dette tilfælde består af )
– det opdages samtidig i processen, hvad hullet
egentlig består i. Eleverne søger efter det ukendte
og tilvejebringer det til situationen i form af for-
ståelse og i form af løsning af den opgave, som
læreren satte dem på.

KONKLUSION

Som det sikkert fremgår af den konkrete analyse,
er jeg enig med Gibson i, at hvis psykologien vil
sige noget om subjektet, må den sige noget om
objekter og om det konkrete subjekt-objekt for-
hold. Mens Gibson beskæftiger sig med perceptio-
nen og drager sine teoretiske konklusioner inden-
for dette felt, ønsker jeg imidlertid at udvikle en
økologisk psykologi, som kan fortælle os noget om
menneskelig tanke- og lærevirksomhed. Indtil vi-
dere er nogle af Gibsons begreber anvendelige til
det formål, om end de formodentlig bør udvikles
gennem et udvidet, men fortsat sammenhæn-
gende, teoretisk og empirisk arbejde. Jeg har i en
anden sammenhæng (Bang, 1998, se også kap. 12)
argumenteret for, at læring er en eksternaliserende
virksomhed, det vil sige at eleven gen-skaber de
betydninger (Leontjew, 1977), som objektet for
læring allerede rummer. Således bliver det som re-
sultat af lærehandlingen muligt for eleven direkte
at percipere samfundsskabte og subjektivt skabte
betydninger, idet objektet i sit udtryk fremviser
betydninger. Denne argumentation kan betragtes
som en form for teoretisk syntese mellem Gibsons
begreb om ’affordances’ og Leontjes begreb om
’betydninger’.

I analysen af det nærværende eksempel kan en lig-
nende konklusion drages; at de objekter (materi-
elle såvel som ideelle) som skabes i løbet af den
samfundsmæssige bevægelse (her: videnskabspro-
cessens produktion af begreber, modeller, metoder



osv.) fremstår som informationsbærere for elever-
ne. Og at eleverne gennem lærehandlingerne kan
nå dertil, hvor de direkte kan percipere betydnin-
ger. Det betyder, at der må være en interessant
forbindelse mellem perception og tankevirksom-
hed som fortjener at blive udforsket yderligere.

Jeg har argumenteret for, at objektet for nær-
værende lærehandling består i to dele: det for-
melle koordinatsystem og den levede orden i hun-
drede meter løbet. Med et begreb lånt fra Costall
(1997) kan vi sige, at det formelle system har ’ca-
nonical affordances’, idet det er tænkt som et for-
melt system, hvor alle mulige variable kan repræ-
senteres abstrakt i forhold til hinanden. Når først
eleverne begynder at blive fortrolige med det for-
melle system, er de allerede godt hjulpet på vej til
at kunne opsøge forhold i verden, som lader sig
repræsentere. Vi så også i eksemplet, at det for-
melle system fungerede som en slags søgemodel i
forhold til hundrede meter løbet. En pædagogisk
konklusion kunne derfor være, at det er vigtigt at
eleverne får mulighed for at udfolde deres para-
doksale søgen med et konkret og fagligt menings-
fuldt udgangspunkt.

I den forbindelse kan vi passende lade os inspirere
af Davydov’s begreb om ’teoretisk almengørelse’
(Davydov, 1977). Paradoksal søgen udfolder ele-
verne under alle omstændigheder. Men der er til
gengæld ingen garantier for, at lærehandlingen
bliver fagligt meningsfuld. Således heller ikke, at
den kommer til at fungere som en nærmeste ud-
viklingszone med længere sigtede udviklings-
muligheder for eleven. Alt for ofte synes lære-
handlinger at være (for) diffuse. Den paradoksale
søgen virker kaotisk og går i alle mulige retninger
uden mål og med. Det bunder i, at eleverne ofte
kun har en fragmentarisk forståelse af, hvad det
er, de er i gang med. De ser ikke noget mål og
måske ikke engang noget objekt (som de faktisk
gjorde i nærværende eksempel). Det fører natur-
ligvis til, at den konkrete undersøgelse af objektet
og dets muligheder svækkes. Pædagogisk set er
det dermed vigtigt at præsentere meningsfulde
objekter i meningssfulde sammenhænge, således
at søgevirksomheden kan resultere i faglige frem-
skridt for eleven. 
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LÆRING OG ERKENDELSE

Læringsteori er, ligesom psykologien i det hele ta-
get, en forholdsvis ny videnskabelig disciplin.
Men, som den tyske psykolog H. Ebbinghaus har
sagt, ”psykologien har en kort historie, men en
lang fortid” (K.B.Madsen, 1986). Spørgsmål af
central betydning for psykologien, som forholdet
mellem sjæl og legeme (eller ”psyke” og ”mate-
rie”) eller den menneskelige erkendelses grundlag,
har været en væsentlig del af den filosofiske di-
skussion i et par tusind år. Og er ”erkendelse”
ikke i bund og grund det samme som ”læring”?
Det er ganske nærliggende at identificere, eller i
det mindste se en tæt forbindelse mellem læring-
steori (som psykologisk disciplin) og erkendelses-
teori (som filosofisk disciplin). 
Et eksempel på en meget udbredt sammenkobling
af læringsteori og erkendelsesteori finder vi i
diskussionen om konstruktivisme. Om konstruk-
tivismen er en læringsteori kan diskuteres. Mange
vil mene at det snarere er en slags platform for
teoridannelse end en egentlig teori, eller at kon-
struktivisme fungerer som en fælles overskrift for
en række læringsteoretiske synspunkter. Men der
er ofte blevet gjort forsøg på at “udlede” eller be-
grunde det konstruktivistiske perspektiv inden for
læringsteori ud fra erkendelsesteoretiske overvejel-
ser, og samtidig går visse moderne erkendelsesteo-
retiske positioner under betegnelsen konstrukti-
visme.

Dette kapitels hovedærinde er at advare mod en
sammenblanding af begreberne. Selv om den
læringsteoretiske konstruktivisme også har forbin-
delse med bestemte traditioner inden for erken-
delsesteori, har den sine egne rødder og søger svar
på andre spørgsmål end erkendelsesteorien. 
Inddragelsen af (filosofisk) erkendelsesteori i den
læringsteoretiske diskussion rummer mange fald-
gruber:

• Sammenkoblingen af lærings- og erkendelses-
teori kan let ske på grundlag af overfladiske
sproglige ligheder snarere end en reel grund-
læggende overensstemmelse.

• En overfladisk, og mere eller mindre tilfældig,
identifikation af en bestemt erkendelsesteore-
tisk/videnskabsteoretisk retning med en be-
stemt opfattelse af læring kunne forlede os til
at gøre det formodede videnskabsteoretiske
grundlag for undervisning til et afgørende
bedømmelseskriterium, og til at tro at læreren
blot skal bibringes den ”rette” videnskabsteo-
retiske forståelse for at undervisningen kan
blive bedre. 

• En overdreven beskæftigelse med filosofiske
spørgsmål kunne fjerne fokus fra elevernes
konkrete læreprocesser til fordel for abstrakte
overvejelser over betingelserne for menneskelig
erkendelse.

• Ved at postulere tydelige paralleller mellem vi-
denskabsteoretiske holdninger og læringssyn,
og dermed mellem den videnskabelige proces
og læreprocessen, kommer man let til at se ele-
verne som en slags forskere der skal opdage
verden snarere end som elever der skal forstå
en videnskab der er skabt gennem mere end
tusind år. Man kan derved komme til at tro at
kun skoleaktiviteter der ligner forskningspro-
cessen fører til virkelig læring.

• Ekstreme, men populære erkendelsesteoretiske
strømninger, som f.eks. at al viden er en ren
social konstruktion, kan føre til tilsvarende
holdninger i undervisningen: Uanset hvad ele-
verne i socialt samspil kommer frem til er det
deres viden, og skal respekteres som sådan.

Jeg vil i det følgende prøve at vise at forbindelsen
mellem læring og erkendelse ikke er nær så ind-
lysende og umiddelbar som mange forfattere får
det til at se ud (se f.eks. Poul V.Thomsen i Niel-
sen & Paulsen 1992 og Glasersfeld, 1995). Jeg vil

Kapitel  14
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hævde at læringsteori og erkendelsesteori er to
forskellige discipliner med til dels grundlæggende
forskellige problemstillinger, og at et “konstrukti-
vistisk” læringssyn derfor ikke direkte kan over-
sættes til bestemte “konstruktivistiske” erkendel-
sesteoretiske positioner. 

Mens læringsteorier søger at kortlægge hvordan
viden udvikler sig hos mennesker i konkret sam-
spil med andre, undersøger erkendelsesteorien de
generelle betingelser og begrænsninger for den
menneskelige erkendelse, herunder erkendelsens
gyldighed. Naturligvis er der berøringsflader mel-
lem de to, og især i ældre erkendelsesteori ser vi
erkendelsens gyldighed begrundet ved overvejelser
over hvordan mennesket erhverver ny viden. Alli-
gevel må det understreges at der er en fundamen-
tal forskel mellem at begrunde påstået viden, og
at undersøge hvordan mennesker lærer noget,
hvad enten det nu er sandt eller ej. Hvor læring-
steori bl.a. må interessere sig for hvordan kultu-
relle ideer overføres fra en generation til den
næste, men ikke nødvendigvis for om de er rigtige
eller forkerte, så er spørgsmålet om hvorvidt ide-
erne repræsenterer sand viden naturligvis af af-
gørende betydning for erkendelsesteorien.

Jeg vil gennemgå nogle hovedtræk af erkendelses-
teoriens historie, idet vi hele tiden har den kon-
struktivistiske ide i baghovedet. Vi skal se at alle
erkendelsesteoretiske retninger i en eller anden
forstand kan kaldes konstruktivistiske. Dermed
mister begrebet jo i nogen grad sin mening, og
man kunne spørge om man så ikke helt skulle
lade være med at bruge betegnelsen i den sam-
menhæng. Vi skal imidlertid se at der inden for
centrale dele af videnskabsteorien er sket en ud-
vikling i retning af stadig mere relativistiske hold-
ninger. Man kan sige at jo mere uafhængig af en
ojektivt eksisterende ydre verden man anser vi-
denskabsprocessen for at være, i desto højere grad
kan man kaldes konstruktivist. Visse stærkt relati-
vistiske holdninger til videnskab er da også blevet
betegnet som konstruktivistiske. Vi skal blot hu-
ske på at fordi denne betegnelse kan anvendes
både om et videnskabssyn og et læringssyn, så er
det ikke givet at der er en klar forbindelse mellem
ordets betydninger i de to tilfælde.

Desuden må det understreges at det ikke er givet
at den historiske proces i hvilken den videnskabe-
lige viden vi kender i dag er skabt, har en indly-
sende lighed med de læreprocesser i hvilken den
enkelte opnår ny viden. Det betyder at man godt
kan have synspunkter af ”konstruktivistisk” tilsnit
inden for videnskabsteori, men ikke inden for
læring. Og omvendt: et konstruktivistisk lærings-
syn behøver ikke medføre et ”konstruktivistisk”
syn på videnskaben.

HVOR KOMMER ABSTRAKTE

BEGREBER FRA?

BEGREBSREALISME OG 

NOMINALISME

Forsøget på at finde et sikkert grundlag for erken-
delsen har grundlæggende ført i to retninger: En-
ten søger vi at finde grundlaget i vore sanseerfa-
ringer (empirisme). Eller også søger vi at forankre
erkendelsen i vores fornuft (rationalisme). 

Tæt forbundet med disse erkendelsesteoretiske
strømninger er forskellige ideer om de abstrakte
begrebers oprindelse og ontologiske status (virke-
lighedskarakter). Rationalismen indebærer en
forestilling om at vi via fornuften har adgang til
vigtige sandheder om verden. Denne tanke går
ofte hånd i hånd med en begrebsrealisme ifølge
hvilken begreber eksisterer uafhængigt af vores
sprog og bevidsthed. 

Begrebsrealisme betegnes undertiden også som
platonisme, fordi vi hos Platon (428-348 f.kr.)
finder den i sin mest konsekvente form. For Pla-
ton udgjorde begreberne, eller ideerne, simpelt
hen den sande virkelighed, i modsætning til den
umiddelbare sanseerfaring som er en slags illu-
sion, et sløret genskin af ideernes virkelige verden.
Det er faktisk kun i kraft af ideerne at vi kan er-
kende fænomenerne i sansernes verden. Vi kan
f.eks. ikke vurdere om to stykker træ er lige store
uden at have et begreb om “ligestorhed”. Hos Pla-
ton eksisterer ideerne uafhængigt af enkelttin-
gene: “Det Skønne” eksisterer uanset om der fak-
tisk findes skønne ting. 

Spørgsmålet bliver så hvordan vi kommer i kon-
takt med ideernes verden. Det gør vi netop ved
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hjælp af fornuften. Og det vil for Platon i virke-
ligheden sige, ved erindring. I dialogen Menon
fortæller han hvordan Sokrates ved at udspørge en
uvidende slave får denne til at løse et matematisk
problem:

Sokrates: Nå, hvad mener du, Menon? De svar
han gav, var de ikke alle hans egne meninger?
Menon: Jo, det var de.
S: Men viden derom, det havde han ikke, som
vi blev enige om for lidt siden.
M: Nej, det har du ret i.
S: Men disse meninger findes jo hos ham, ikke
sandt?
M: Jo
S: Findes der da hos den uvidende rigtige me-
ninger om hvad han ikke ved?
M: Ja, det synes så.
S: Og disse meninger er åbenbart for lidt siden
dukket frem hos ham, dunkelt som en drøm;
og du er klar over at hvis man ville blive ved
med at spørge ham ud på kryds og tværs, ville
han til sidst nå til så klar indsigt heri som det
er muligt?
M: Ja, det ser ud til det.
S: Han ville altså kunne nå frem til denne ind-
sigt uden belæring, blot ved spørgsmål, fordi
han drager den indsigt frem der ligger gemt i
ham?
M: Ja.
S: Men at finde den indsigt frem der slumrer i
en, er det ikke det samme som at erindre?

Begreberne findes altså ifølge Platon i os som
medfødte ideer. Kan denne tanke nu kaldes kon-
struktivistisk? Ikke i den forstand at vi mennesker
selv skaber vores viden og de begreber der indgår i
den. Ideerne findes nemlig (mere eller mindre la-
tent) i os i forvejen. Men vi skal på den anden
side lægge mærke til at Platon heller ikke mener
at viden kommer til os udefra, altså fra andre: I
Platons dialog fortæller Sokrates jo ikke slaven
noget, han fungerer bare som en slags fødselshjæl-
per, så slaven selv kan nå frem til sin indsigt. Og
det er jo i god overensstemmelse med moderne
konstruktivistisk jargon.

At der findes ubetvivlelige sandheder som menne-
sker har adgang til via fornuften, og at vores viden

om verden i sidste ende hviler på denne indsigt,
er også kernen i 1600-tallets rationalisme med
Descartes og Leibniz som fremtrædende repræ-
sentanter. Descartes (1596-1650) brugte i mod-
sætning til Platon ordet ide både for abstrakte
ideer som for det der er givet i sanseerfaringen.
Men også for Descartes havde kun de medfødte
ideer objektiv realitet. Ifølge Leibniz kan alle ideer
føres tilbage til medfødte ideer. Disse ideer er for-
udsætningen for at vi kan få mening i vores erfa-
ring.

Men kan det virkelig være rigtigt at vi gennem vo-
res fornuft kan få gyldig viden om den verden der
omgiver os? Er ikke sanserne vores eneste kilde til
viden om verden? Dette er empirismens udfor-
dring til rationalisterne. Og med et empiristisk
syn på erkendelsen følger let en nominalistisk op-
fattelse af begreber, der står i modsætning til be-
grebsrealismen. Ifølge nominalismen er virkelig-
heden lig med de sansede enkeltting, og begre-
berne er rene tankekonstruktioner. Middelalde-
rens mest berømte repræsentant for nominalis-
men er William fra Ockham (1285-1349), kendt
for “Ockhams ragekniv”: Det princip at man i
forklaringer ikke skal antage flere ting end højst
nødvendigt. William fra Ockham er altså helt ue-
nig med Platon: Der findes ingen begreber på for-
hånd, vi konstruerer dem selv ud fra den sansede
verden.

Det er let at se hvordan et sådant synspunkt i sig
bærer kimen til skepticisme og relativisme. Hvis
vore begreber er frit konstruerede af os for at for-
klare vore sanseerfaringer, så kunne vi måske have
valgt helt andre begreber og helt andre forklarin-
ger. Og findes der så overhovedet sikker universel
viden?

LOCKES EMPIRISME

Hvis begreber, som nominalisterne hævder, ikke
kan hentes fra ideernes verden, hvordan bærer vi
os så ad med at skabe dem? Et tidligt forsøg på at
forklare hvordan vi konstruerer begreber finder vi
hos en af grundlæggerne af den nyere tids empi-
risme, John Locke (1632-1704), der indtager et
mellemstandpunkt mellem begrebsrealismen og
den rene nominalisme. Han mener at vi selv kon-



struerer vore ideeer og begreber, men det betyder
ikke at de er frit opfundne. Almenbegreberne
dannes ved abstraktion af ligheder mellem enkelt-
ting og stammer dermed i sidste ende alle fra
sansningen.

I An Essay Concerning Human Understanding
(Locke 1965) skriver Locke:

...tingenes inddeling er forstandens værk, idet det er
den, der abstraherer og danner de almene ideer.

Locke afviser at ideerne kan have nogen anden
oprindelse end erfaringen:

Hvis man derfor spørger, hvornår et menneske be-
gynder at få ideer, tror jeg, det rigtige svar er: så
snart det overhovedet sanser. Thi eftersom det viser
sig, at der ikke er nogen ideer i bevidstheden før san-
serne har tilført den nogen, mener jeg, at forstandens
ideer opstår samtidig med sansningen...

Og han skriver videre: 

Lad os forestille os at bevidstheden... er som et hvidt
ubeskrevet papir, uden nogen ideer. Hvordan bliver
den så fyldt?...Hvorfra har den fået al fornuftens og
erkendelsens materiale? Herpå svarer jeg med ét ord:
fra ERFARINGEN. 

Men begrebsdannelsen er en aktiv proces. Locke
opererer med to former for erfaring: For det første
sansningen og for det andet 

...opfattelsen af vor bevidstheds funktioner inden i
os, når den beskæftiger sig med de ideer den har
modtaget.

Denne evne til at observere sin egen bevidstheds
funktioner kalder Locke refleksion. Alle vore ideer
stammer enten fra sansning eller refleksion:

Det er vor iagttagen, enten af sanselige genstande el-
ler af de indre bevidstheds-operationer, vi selv opfat-
ter og tænker over, som forsyner vor forstand med
tænkningens hele materiale. Det er de to kilder,
hvoraf alle de ideer, vi har eller naturligt kan have,
udspringer.

Ud fra disse ideer som Locke kalder usammen-
satte danner bevidstheden nye ideer:
1) Den kombinerer flere usammensatte ideer til

én sammensat, og således opstår alle sammen-
satte ideer. 

2) Den fører to ideer sammen, hvad enten de er
usammensatte eller sammensatte, og idet den
betragter dem under ét uden at forene dem,
får den alle sine ideer om relation.

3) Endelig kan den adskille en ide fra de øvrige,
der i virkeligheden ledsager den, og på denne
måde danne almene ideer.

Det er klart at Locke ikke siger ret meget om
hvad der egentlig sker når vi erkender noget. Men
det er tydeligt at han mener at vi selv konstruerer
vores viden om verden og de begreber den består
af, og det ovenstående kan udmærket ses som en
konstruktivistisk beskrivelse af begrebsdannelse. 

VIDENSKABELIGE TEORIER SOM

INSTRUMENTER

Den skepticisme der lurer i empirismens projekt
kommer til fuld udfoldelse hos den berømteste re-
præsentant for den klassiske britiske empirisme,
David Hume (1711-1776). Hume viderefører og
radikaliserer den nominalistiske opfattelse af de
abstrakte begreber som fiktive konstruktioner der
kun findes i sproget og fantasien. Specielt gen-
nemfører han en sønderlemmende kritik af
årsagsbegrebet: Vi kan ikke ad tænkningens vej
indse at der er en årsagssammenhæng mellem to
fænomener, f.eks. at en rullende billardkugle der
rammer en anden kugle, er årsag til at den anden
kugle begynder at rulle. Der er nemlig ingen lo-
gisk modstrid i at forestille sig at den ikke gjorde
det. Men vi kan heller ud fra erfaringen vide at
der er en årsagssammenhæng, dvs. en nødvendig
sammenhæng, fordi vi altid kun kan observere
enkelttilfælde (det såkaldte induktionsproblem).
Argumentet er en bombe under forestillingen om
naturlove, i hvert fald hvis disse skal forstås som
objektiv viden om verden. Humes overvejelser
fører ham til en radikal skepticisme, som bl.a. får
ham til at hævde at der ikke er noget grundlag for
at antage at vore sanseindtryk har nogen lighed
med genstande i en ydre verden. I ”An Inquiry
concerning Human Understanding” skriver
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Hume angående spørgsmålet om der kan være en
sådan sammenhæng:

How shall this Question be determin’d? By experi-
ence surely, as all other Questions of a like Nature.
But here Experience is, and must be entirely silent.
The mind has never anything present to it but the
perceptions, and cannot possibly reach any Experi-
ence of their Connexion with Objects. The supposi-
tion of such a Connexion is, therefore, without any
Foundation in Reasoning. (D.Hume 1975)

Det nominalistiske syn på begreberne fører let til
et instrumentalistisk syn på videnskab. Det ser vi
tydeligt hos den tredje af de store britiske empiri-
ster, Berkeley (1685-1753). Newtons teori for sol-
systemet f.eks., gør brug af begrebet gravitations-
kraft. Men kraftbegrebet er for Berkeley en ren
konstruktion. Vi kan ikke observere nogen kraft,
kun bevægelse: 

But what is said of forces residing in bodies, whether
attracting or repelling, is to be regarded only as a
mathematical hypothesis, and not as anything really
existing in nature. (Berkeley 1744, i Popper 1972)

Der findes altså ikke kræfter som årsag til plane-
ternes acceleration; kræfterne i Newtons teori re-
præsenterer simpelt hen et matematisk værktøj, et
instrument, der sætter os i stand til at beregne de-
res positioner. En radikal anvendelse af Ockhams
ragekniv!

Vi genfinder det instrumentalistiske synspunkt i
den klassiske empirismes arvtager positivismen.
Ernst Mach (1838-1916), der regnes for den mo-
derne positivismes stamfader, mente at videnska-
belige begreber er tankekonstruktioner, indført al-
ene med det formål at organisere vore erfaringer
på en hensigtsmæssig måde. Denne holdning
førte ham til at afvise atomernes eksistens:

Atomer kan vi intetsteds sanse, de er tankeobjekter
som alle andre substanser...Skulle atomerne alligevel
være egnet til at beskrive en række kendsgerninger,
vil naturforskeren...kun lade denne teori gælde som
et provisorisk hjælpemiddel...(Mach, 1883, i Kragh
& Pedersen 1981)

Einstein udtrykker det således:

Fysiske begreber er frit opfundne af den menneskelige
hjerne, og er ikke, selv om det måske ser sådan ud,
entydigt bestemt af den ydre verden. I vores be-
stræbelser for at forstå virkeligheden er vi i nogen-
lunde samme situation som en mand der prøver at
forstå mekanismen i et ur. Han ser viserne bevæge
sig, hører det endda tikke, men han har ingen mu-
lighed for at åbne det. Hvis han er dygtig kan han
måske danne et eller andet billede af en mekanisme,
som kunne være ansvarlig for alle de ting han obser-
verer; men han kan ikke være helt sikker på, at hans
billede er det eneste der ville kunne forklare hans ob-
servationer. (Einstein, 1938)

Et instrumentalistisk syn på begreber og viden-
skabelige teorier finder vi også i den amerikanske
pragmatisme (repræsenteret ved bl.a. James og
Dewey). Efter 2. Verdenskrig, hvor mange af de
centraleuropæiske positivister var emigreret til
USA, flød den logisk-positivistiske tradition og
pragmatismen i nogen grad sammen. Denne ad-
skiller sig dog fra positivismen ved på forhånd at
afvise et sikkert grundlag for erkendelsen: Al vi-
den er foreløbig. Sandhed identificeres med det
der er brugbart til at foretage forudsigelser og løse
problemer. 

Instrumentalismen har haft stor gennemslagskraft
i dette århundrede. Københavnerfortolkningen af
kvantemekanikken kan siges at være instrumen-
talistisk:

Strengt taget udgør den matematiske formalisme i
kvantemekanikken blot regneregler til udledelse af
forventninger om observationer, opnået under velde-
finerede forsøgsbetingelser ... (Niels Bohr, 1961)

En radikal (læringsteoretisk) konstruktivist som
von Glasersfeld (von Glasersfeld 1995) har helt
taget instrumentalismen til sig, og ser de samme
ideer i konstruktivismen: Vi afprøver vores (for-
modede) viden på omgivelserne, og hvis den
”fungerer”, i samtale og i forhold til vores iagtta-
gelser, konsolideres denne viden.



RELATIVISME

Vi har fulgt en erkendelsesteoretisk udvikling i
retning af stadig større tvivl om det overhovedet
er muligt at finde universelle sandheder om en
objektivt eksisterende verden. En sådan skepsis
fører næsten uundgåeligt en eller anden form for
relativisme med sig. 

En videnskabsteoretiker der er blevet taget til ind-
tægt for sådanne relativistiske synspunkter er
Thomas Kuhn, hvis ide om videnskabelige para-
digmer er blevet brugt og misbrugt langt udenfor
det videnskabsteoretiske område. Kuhn, der op-
rindelig var videnskabshistoriker, gjorde opmærk-
som på at den faktiske udvikling i videnskaben
ikke er så rationel som filosofferne har troet. For-
skerne forkaster ikke teorier der viser sig at være i
strid med observationer. Tværtimod holder de fast
ved og søger at konsolidere et eksisterende grund-
læggende teorisystem (paradigme), som udgør
rammerne for deres forskning og definerer hvilke
meningsfyldte problemer der kan formuleres. Pa-
radigmet udgør et system af kriterier for og ek-
sempler på god forskning i et forskersamfund,
som alle dets medlemmer oplæres i, og i forhold
til hvilke alle resultater bedømmes. Hvis tilstræk-
keligt mange fænomener har vist sig umulige at
forklare inden for det eksisterende paradigme kan
det afløses af et nyt. Et sådant paradigmeskift kal-
der Kuhn en videnskabelig revolution – den ko-
pernikanske revolution er et eksempel. Det kon-
troversielle i Kuhns beskrivelse er nu, at da alle
påstande kun kan vurderes inden for et para-
digme, kan man ikke rationelt afgøre om det ene
paradigme er mere sandt end det andet. Kuhn
sammenligner selv overgangen fra et paradigme til
et andet med en religiøs omvendelse. 

Man kan se Kuhns teori som endnu et skridt i re-
lativistisk retning i erkendelsesteorien. Kuhn har
dog modificeret sine synspunkter siden han først
fremsatte dem i 1962 (Kuhn 1962), og han be-
nægter selv at være relativist. 

Fra den mening at vores teorier om virkeligheden
er noget vi selv frit finder på, kombineret med
Humes erkendelse af at vi ikke kan vide om vores
sanseerfaring svarer til en ydre virkelighed, er der

ikke så forfærdelig langt til at mene at selve virke-
ligheden er noget vi finder på. Og hvis virkelighe-
den er noget vi selv finder på kan vi vel også have
forskellige ”virkeligheder”. Ud fra en sådan radi-
kal relativisme kan forskellige grupper eller kultu-
rer tænkes at leve i hver deres virkelighed, uden at
det er muligt at afgøre hvilken der er den ”rig-
tige”, fordi der ikke findes andet end den virkelig-
hed vi selv konstruerer. 

Men radikale relativistiske synspunkter har bredt
sig, hovedsageligt inden for humanistiske og soci-
ologiske kredse, til dels nok som en del af almin-
delig postmodernistisk tænkning. De har givet
anledning til en meget radikal videnskabskritik og
særdeles ophedede diskussioner, især i Amerika
hvor man ligefrem taler om en ”science war”.
Synspunktet bliver ofte betegnet som konstrukti-
visme og udelukker helt at videnskabelige teorier
kan gøre krav på at repræsentere objektiv viden.
Det bliver i en kritisk gennemgang af Helge
Kragh beskrevet således:

Hvad vi anerkender som pålidelig viden om natu-
ren, er først og fremmest opnået gennem retoriske, so-
ciale og politiske “forhandlinger” mellem forskerne og
afspejler på ingen måde naturen selv. Forskernes teo-
rier kunne under andre sociale omstændigheder være
ganske anderledes, idet man så at sige kunne have
bestemt sig for andre teorier alene ud fra sociale in-
teresser. (Helge Kragh, 1999)

Et eksempel på denne tankegang finder vi hos
Latour og Woolgar der i bogen Laboratory life:
The construction of scientific fact (Latour&Woolgar
1986) beskriver hvordan de sociale relationer i
forskersamfundet er bestemmende for hvilke vi-
denskabelige sandheder der bliver konstrueret. 

HVORDAN ER FYSISKE 

TEORIER MULIGE?

Som den foregående gennemgang har vist, kan
den moderne konstruktivistiske tænkning ses som
et naturligt led i en lang filosofisk udvikling. Men
der er næppe mange naturvidenskabsteoretikere
der vil acceptere en radikal socialkonstruktivisme
som den netop beskrevne. Tværtimod kan man
sige at en stor del af den erkendelsesteoretiske di-
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skussion i det sidste par hundrede år har kredset
om forsøg på at undslippe alt for relativistiske
konklusioner, hvilket har ført til synspunkter der
indeholder både empiristiske og rationalistiske
elementer.

Det første store forsøg på at komme ud over Hu-
mes skepticisme finder vi hos Emmanuel Kant
(1724-1804). Kants problem var dette: På den
ene side havde fysikken med Newtons værk tyde-
ligvis opnået en dyb og sand indsigt i verdens
struktur. På den anden side havde Hume vist at vi
ikke ud fra erfaringen kan slutte os til iboende
sammenhænge i naturen. Stillet overfor Newtons
imponerende tankebygning kunne Kant ikke
stille sig tilfreds med at betragte fysiske teorier
som rene instrumenter. 

Newtons mekanik eksisterede som en kendsger-
ning, og problemet var derfor hvordan det over-
hovedet havde været muligt at frembringe et så
kompliceret system af abstrakte begreber og sam-
menhænge med en så forbløffende forklarings-
kraft over for vores sanseverden. Kant afviser lige-
som Hume at vi af vore medfødte ideer skulle
kunne udlede en så dybtgående erkendelse af vo-
res sanseverden. Og da vi, som Hume viser, ikke
kan udlede årsagssammenhænge af erfaringen,
vender Kant spørgsmålet på hovedet og hævder at
bl.a. årsagsbegrebet er en forudsætning for at vi
overhovedet kan erkende. Det er altså os der
påtvinger fænomenerne en årsagssammenhæng.
Karl Popper (1902-1999) udlægger Kants tanker
således:

Selv om .. den newtonske videnskab .. bekræftes af
observationer, er den ikke resultatet af disse observa-
tioner, men af vores egne måder at tænke på, af vore
forsøg på at ordne vore sansedata, forstå dem og at
fordøje dem intellektuelt. Det er ikke disse sansedata,
men vort eget intellekt, organisationen af vort ånde-
lige fordøjelsessystem, som er ansvarlige for vore teo-
rier. Naturen som vi kender den med dens orden og
med dens love er derfor i det store og hele et produkt
af vor ånds indoptagende og ordnende aktiviteter.
(Popper, i et radioforedrag på 150-årsdagen for
Kants død, i Witt-Hansen, 1985).

Kants siger altså ikke som rationalisterne at vor
viden i sidste ende kan føres tilbage til medfødte
ideer. Vi konstruerer selv vor viden ud fra erfarin-
gen. Men for at vi skal kunne gøre det må vi som
erkendende væsener være udstyret med bestemte
begrebslige forudsætninger. 

Kant satte desuden fingeren på et afgørende
punkt: Vores viden, f.eks. Newtons mekanik, bli-
ver efterhånden så kompliceret og er så langt fra
vores umiddelbare erfaring, at det bliver stadig
mere uforståeligt hvordan den er opstået, dvs.
hvordan vi egentlig har båret os ad med at kon-
struere den. Kants analyse er et forsøg på at vise
hvordan det har været muligt, og især via Piaget,
der var inspireret af Kant, kan den siges at have
haft indflydelse på konstruktivistisk læringsteori.

I vort århundrede har filosofien i stadig højere
grad har opgivet at udtale sig om hvordan vi
egentlig bærer os ad med at konstruere vores be-
greber og teorier om verden, og det er blevet al-
mindeligt at hævde at den overhovedet ikke skal
beskæftige sig med det spørgsmål. Filosofien har
koncentreret sig om at analysere gyldigheden af
erkendelse (begrundelse) og interesseret sig stadig
mindre for hvordan erkendelsen faktisk finder
sted for den enkelte (opdagelse). Og derfor har
størstedelen af den moderne videnskabsteori ikke
ret meget at sige der har direkte læringsteoretisk
interesse.

Den logiske positivisme skelnede skarpt mellem
Context of Discovery og Context of Justification og
betragtede kun den sidste, altså begrundelsen,
som en opgave for filosofien. Denne skelnen blev
overtaget af de fleste filosoffer, også Karl Popper:

Det forekommer mig, at den indledende fase, und-
fangelsen eller opdagelsen af en teori, hverken kræver
en logisk analyse eller kan gøres til genstand herfor.
Spørgsmålet om hvordan en ny ide opstår hos et
menneske – det være sig et musikalsk tema, en dra-
matisk konflikt eller en videnskabelig teori – kan
være af stor interesse for den empiriske psykologi;
men den er irrelevant for den logiske analyse af vi-
denskabelig viden ... Jeg skal derfor skelne skarpt
mellem hvorledes en ny ide undfanges, og metoder og



resultater til en logisk undersøgelse af den ... der fin-
des ikke nogen logisk metode til at få nye ideer ...
(Popper,1959)

SAMMENHÆNG MELLEM VIDEN-

SKABSSYN OG LÆRINGSSYN

Hvilke sammenhænge kan vi så finde erkendelse-
teori og læring? Der er, som vi har set, konstrukti-
vistiske elementer i næsten enhver erkendelses-
teori, og det er fristende at drage paralleller til
læringsteoretisk konstruktivisme. Men parallel-
lerne bliver let overfladiske og misvisende. Et ek-
sempel finder vi i ”Undervisning i fysik – den
konstruktivistiske ide” (Nielsen & Paulsen 1992),
hvor både Poul V. Thomsen og Björn Anderson
stiller en empiristisk videnskabsopfattelse op som
modsætning til et konstruktivistisk læringssyn.
Begge tillægger lærerens mere eller mindre ube-
vidste videnskabsteoretiske holdninger stor vægt.
Poul V. Thomsen mener således at

…hvis læreren skal undgå en kognitiv konflikt på
[det videnskabsfilosofiske] område må hans/hendes
fagopfattelse være i rimelig overensstemmelse med
hans/hendes syn på menneskets udvikling og læring.
Nu træffer det sig så heldigt, at de større videnskabs-
filosofiske systemer langt hen viser sig at være paral-
lelle til de hidtil diskuterede syn på erkendelse [dvs.
læring], idet de groft set kan inddeles i dels en empi-
ristisk retning, dels en række mere eller mindre kon-
struktivistiske retninger. (Poul V. Thomsen i Niel-
sen & Paulsen 1992)

Björn Anderson beskriver den empiristiske opfat-
telse således:

Sanserne fungerer som passive, men objektive
registreringsorganer, omtrent som et kamera, der ta-
ger fotografier eller en båndoptager, der indspiller
lyd. På disse sande registreringer kan man bygge
pålidelige generaliseringer. […]

Den som – måske ubevidst – har et empiristisk syn
på læring og viden, ser på den naturvidenskabelige
undervisning på en bestemt måde. Han eller hun sy-
nes fx, at eleven skal opdage og undersøge. Grund-
motivet hertil er, at man kan hente viden i konkrete
ting. Ved at eleven undersøger og prøver, kan der

overføres viden fra forsøgsudstyret til eleven. (Björn
Anderson i Nielsen & Paulsen 1992)

En sådan overførsel fungerer naturligvis ikke, og
derfor er der da heller ingen på gymnasieniveau
der underviser ud fra en sådan tankegang. Det
ved Björn Andersson også godt (selv om det ikke
afholder ham fra at kalde læreren for empirist):

Empiristen indser, at det er umuligt at skaffe sig al
den viden, som indgår i skolefagene, gennem egne
undersøgelser. Derfor undervises eleven på sædvanlig
måde. Gennem passende organisering af stoffet for-
søger læreren at lette indlæringen. Overførelsesproces-
sen antages at være relativt uproblematisk. Kundska-
ben findes i det talte ord, i figurerne på tavlen, i de-
monstrationseksperimenterne, i lærebogens tekst.
(ibid.)

Der findes givet lærere med holdninger der nær-
mer sig den af Björn Andersson beskrevne art, og
der findes utvivlsomt megen dårlig undervisning.
Men som citatet ovenfor viser kan det være svært
på overbevisende måde at føre det tilbage til en
bestemt videnskabsteoretisk retning. Og som vi
har set er det mindst lige så nærliggende at identi-
ficere empirisme og konstruktivisme (se f.eks. også
Matthews 1994).

For at forstå hvorfor man kan mene at empirisme
og konstruktivisme er modsætninger bør vi lige se
på hvad der er konstruktivismens udgangspunkt.
Frem for at se mennesket som en passiv modtager
af viden lægger konstruktivismen vægt på at vi-
denstilegnelse forudsætter en aktiv proces hos den
der lærer. Empirismens insisteren på at al viden i
sidste ende kommer fra erfaringen og derfor ude-
fra kan derfor opfattes som en beskrivelse af men-
nesket som en passiv modtager af viden udefra:
”Der overføres viden fra forsøgsudstyret til ele-
ven”. Dette er naturligvis en karikatur af empiris-
men. Intet fornuftigt menneske vil påstå at fysik-
kens begreber og teorier kan observeres i laborato-
riet eller naturen – så havde det næppe taget så
lang tid at komme frem til dem. Det der er
spørgsmålet i forhold til konstruktivismen er ikke
om begreberne er konstruerede, men hvor stor fri-
hed mennesket (eller forskersamfundet) har ved
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denne konstruktion. Og om dét hersker der stor
filosofisk uenighed. Er vi bundne (f.eks. af en
ydre verden der er uafhængig af os, eller af en
ubønhørlig logisk nødvendighed)? Eller kan vi
danne os billeder af verden helt uden begrænsnin-
ger? Eller ligger sandheden et sted midt imellem?

Det er selvfølgelig ikke utænkeligt at der findes
lærere som mener at ”der overføres viden fra
forsøgsudstyret til eleven” (selv om det næppe er
mange, se kapitlet ”Eksperimentelt arbejde i fy-
sik” i denne rapport). Kun afspejler det snarere et
ureflekteret forhold til hvad man kan lære af en
fysikøvelse og går, som Andersson også påpeger,
sikkert hånd i hånd med et lige så ureflekteret for-
hold til hvad man kan lære af at læse en bog. Der
er næppe nogen grund til at formode at en
konvertering til et andet ”erkendelsesteoretisk
standpunkt” hos en sådan lærer ville resultere i en
mere gennemtænkt indstilling til læring og under-
visning.

Hvad Andersson formentlig har ret i er at mange
lærere betragter overførselsprocessen som som re-
lativt uproblematisk. Styrken i det konstrukti-
vistiske læringssyn er netop at det erkender hvor
kompliceret og dårligt forstået overførslen af vi-
den er, og at det retter søgelyset mod elevens ak-
tive deltagelse i denne proces. 

De fleste lærere (og fysikere iøvrigt) har næppe et
i videnskabsteoretisk forstand særlig konsekvent
videnskabssyn. Man har bl.a. i England prøvet at
undersøge fagopfattelsen hos naturvidenskabelige
lærere, og man fandt dels at de fleste havde
indbyrdes modstridende synspunkter, dels at
næsten alle videnskabsfilosofiske opfattelser var
repræsenteret i gruppen af lærere som helhed.
(Kouladis og Ogborn 1989 – nævnt af P.V.
Thomsen i Nielsen & Paulsen 1992). Man kan
spørge om det egentlig giver mening at kategori-
sere disse næppe særlig gennemtænkte synspunk-
ter ved hjælp af det filosofiske begrebsapparat.
Man kan måske i stedet opfatte dem som common
sense opfattelser der gør rimelig fyldest i forskel-
lige situationer uden at gøre krav på at være et lo-
gisk sammenhængende hele. 

Den selvforståelse som vi nok finder hos mange
fysiklærere (og fysikere i øvrigt), giver Einstein en
ganske dækkende beskrivelse af i det følgende ci-
tat

Han [videnskabsmanden] må for den systematiske
erkendelsesteoretiker fremstå som en hensynsløs op-
portunist: han synes at være realist for så vidt han
søger at beskrive en verden uafhængig af sansningen;
en idealist for så vidt som han ser på begreber og teo-
rier som frie opfindelser af menneskeånden ...; som
positivist for så vidt som han anser sine begreber og
teorier begrundet alene i det omfang de kan give en
logisk repræsentation af relationer mellem sanseerfa-
ringer. Han kan endog forekomme som en platonist
eller pythagoræer for så vidt som han anser synspunk-
tet om logisk enkelhed som et uundværligt og effek-
tivt værktøj i sin forskning. (A. Einstein i Pais,
1982)

Der er altså mindst to grunde til at man skal passe
på med at tale om f.eks. ”den empiristiske lærer”,
sådan som bl.a. Björn Andersson gør det. For det
første at kun få lærere (om nogen) har en konse-
kvent erkendelsesteoretisk holdning. Og for det
andet at det er yderst diskutabelt hvad en sådan
holdning (f.eks. en empiristisk) egentlig inde-
bærer, læringsteoretisk set. Konstruktivisme? Be-
haviorisme? Eller noget helt tredje?

Er f.eks. eksperimenter der skal bekræfte (eller
måske ligefrem “bevise”) en bestemt lov i særlig
høj grad udtryk for en empiristiske/positivistisk
tankegang? Man kan spørge hvad et alvorligt
ment formål kunne tænkes være med et sådant
eksperiment? Der kan ikke være tale om at lære-
ren forventer at eleverne ud fra et stort antal for-
skellige enkeltobservationer ved induktion kom-
mer frem til den almene lov, for de ser eller ud-
fører jo kun ét eksperiment. Hvis situationen en-
delig skal sammenholdes med en ide om viden-
skabsprocessen, ser det snarere ud at de er blevet
kastet ind på et bestemt trin i et (tænkt) hypote-
tisk deduktivt forløb. F.eks. der hvor konsekven-
ser af en hypotese (som eleverne ikke selv har op-
stillet) skal afprøves: Hvis accelerationen af vog-
nen på luftpudebanen er proportional med træk-
kraften er det en bekræftelse af Newtons 2. lov.



Eller der hvor en hypotese skal opstilles: Strøm og
spænding viste sig at være proportionale i denne
opstilling – mon det gælder for alle modstande?.

Det er rigtigt at en sådan undervisning kan være
problematisk. Men det problematiske er næppe
det “forkerte” videnskabssyn den kunne tænkes at
udspringe af. Problematisk vil det for det første
være hvis læreren undlader at gøre det klart for
eleverne hvad formålet med aktiviteten er og
f.eks. ikke (i det ovenstående eksempel) forklarer
hvad en hypotese er, hvordan den kan bekræftes
eller falsificeres, osv. 

Men sådanne aktiviteter kan også være problema-
tiske af en helt anden grund: Eleverne skal jo ikke
bare lære den hypotetisk deduktive metode ved at
øve sig i små bidder af den. De skal opbygge –
konstruere – et kompliceret abstrakt begrebsuni-
vers, sådan at de bl.a. bliver i stand til at forstå og
stille meningsfulde spørgsmål inden for dette uni-
vers. Kan de ikke det, er de i det ovennævnte ek-
sempel overhovedet ikke i stand til at forstå hypo-
tesen. Og hvis meningen med aktiviteten er at de
skal opbygge begrebsapparatet samtidig med at de
skal lege at de tester en hypotese, så kan resultatet
blive at de slet ikke lærer noget, fordi de arbejder
med begreber de ikke behersker for at nå et mål
de ikke forstår.

Hvis der rent faktisk er tale om at læreren bevidst
og konsekvent prøver at undervise i overensstem-
melse med et bestemt videnskabssyn er det stadig
langt fra sikkert at det er en god ide.. Det er nem-
lig slet ikke sikkert at en aktivitet der ligner noget
der foregår i videnskabsprocessen, vil være den
bedste til at fremme elevernes læring af fysik. Her-
med er ikke sagt at man aldrig kan lære noget af
aktiviteter der har en vis lighed med en forsk-
ningsproces. Men man kan næppe lære alt. At
lære at bruge et eksisterende begrebsapparat og at
forstå eksisterende teorier er nemlig ikke nødven-
digvis det samme som at være med til at skabe
nye begreber og teorier. Der er forskel på at ar-
bejde sig frem til et sæt begreber der skal være
brugbare i forhold til en eksperimentel virkelig-
hed, og at give mening til begreber der allerede
bruges på en bestemt måde i eksisterende teorier.

I begge tilfælde kan der for personen siges at være
tale om en konstruktion, men de betingelserne
der afgrænser konstruktionsmulighederne
forekommer at være ret forskellige. Derfor er det
heller ikke oplagt at de situationer i hvilke kon-
struktionen bedst fremmes i de to tilfælde ligner
hinanden. 

Når det drejer sig om at opfinde nye begreber be-
væger en gruppe forskere (elever) sig ud i ukendt
terræn, kun vejledt af deres iagttagelser og deres
eksisterende begrebsapparat og forestillinger om
verden. Drejer det sig derimod om at tilegne sig
begreber og teorier der eksisterer som en del af
den kulturelle virkelighed, kan og bør man blive
vejledt af en person der er fortrolig med disse be-
greber og teorier.

Nogle radikale konstruktivister synes slet ikke at
skelne mellem de to tilfælde, men opfatter blot
lærerens korrektiv som en ydre begrænsning på
linje med den eksperimentelle virkelighed:

Læreren kan ikke fortælle eleverne hvilke begreber de
skal konstruere eller hvordan de skal konstruere dem,
men ved en passende brug af sproget kan de forhin-
dres i at konstruere i retninger som læreren anser for
ufrugtbare... (Glasersfeld, 1992)

De overvejelser der er gjort her har en vis didak-
tisk betydning. For det første må vi afklare om
det at give mening til et eksisterende begrebsappa-
rat kræver andre læringssituationer end konstruk-
tionen af nye begreber der skal give mening til
iagttagelser. Og i den sammenhæng må vi afklare
om formålet med fysikundervisningen i skolen
primært (eller udelukkende?) er at eleverne lærer
at undersøge og få konsistent mening i deres om-
verden, eller om det (primært eller delvis) er at
eleverne lærer at forstå og beherske dele af de cen-
trale fysiske teorier. Helt kan man naturligvis ikke
skille disse to ting ad, men det bør i hvert fald
overvejes hvordan de skal vægtes.

Et andet spørgsmål er om videnskabsfilosofien
kan give nogen læringsteoretisk vejledning. Det er
tidligere blevet påpeget at det næppe i stor ud-
strækning er tilfældet fordi filosofiens ærinde er et
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andet. I visse tilfælde kan man finde illustrative
eksempler fra videnskabsteorien i læringssammen-
hæng. Men de har mere karakter af tilfældige
sammentræf. F.eks. kan der ses en vis parallel mel-
lem forskeres uvillighed til at skifte paradigme og
elevers holden fast ved deres begreber længe efter
at de har fået demonstreret deres utilstrækkelig-
hed. Men sådanne eksempler betyder næppe at
man generelt kan sige at Kuhns beskrivelse af
videnskabsprocessen svarer til elevernes læreproces
i fysiklokalet.

Den almindelige fysiklærer (og fysiker i det hele
taget) har som nævnt et meget sammensat og til
dels selvmodsigende videnskabssyn, og med den
ovenstående diskussion har vi prøvet at vise at der
ikke er nogen entydig sammenhæng mellem er-
kendelsesteori og læringssyn og at der kan være al-
vorlige problemer ved at insistere på at en sådan
sammenhæng eksisterer. I stedet for at hævde vig-
tigheden af at fysiklærere ikke bare har en viden-
skabsteoretisk viden for at kunne undervise i den,
men at de også lader deres undervisning i selve fy-
sikken præge af denne viden, burde man måske
acceptere lærernes snusfornuftige holdninger til
videnskab som en udmærket baggrund for god
undervisning. Så kunne kræfterne koncentreres
om at udvikle lærernes indsigt i og forståelse for
læring. Alle eksisterende erkendelsesteoretiske ret-
ninger kan sagtens og uden at det behøver at ud-
løse en “kognitiv konflikt” hos læreren, leve sam-
men med f.eks. et konstruktivistisk læringssyn.
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Denne del indeholder primært ALF-rapportens
konklusioner. Vi har i kapitel 15 samlet trådene
fra de enkelte kapitler i en række temaer på tværs
af kapitlerne. 

Kapitel 16 er en kort præsentation af ALF-grup-
pens medlemmer.

Indhold i  del  VI

Kapitel 15. Konklusion
Fysikfaget
Det konstruktivistiske perspektiv
Elevernes læring
Hvad kan vi gøre?
Pensum og kompetencer
Erfaringer fra forskningsprocessen
Udblik

Kapitel 16. Forfatterpræsentation
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Denne rapport består af en række analyser og
overvejelser på baggrund af to års observation af
fysikundervisning i gymnasiet. Vi tror at vi der-
igennem har fået en væsentlig indsigt i hvilke pro-
blemer der er på spil i fysikundervisningen. Ikke
forstået på den måde at vi i disse to år har set no-
get overraskende nyt. Men ved at stå på sidelinjen
og følge eleverne med et mere vedholdende og
analyserende blik end man har mulighed for som
lærer, og ved bagefter at analysere deres aktiviteter
i detaljer, er vi blevet opmærksomme på aspekter
af undervisningssituationen som vi (også de af os
der er fysiklærere) højst havde en vag fornem-
melse af. Dette har betydet en kraftig udvidelse af
vores forståelse, således at vi nu langt bedre kan
give forklaringer på nogle af problemerne: Hvor-
for fungerer gruppearbejde ofte ikke særlig godt?
Hvorfor er udbyttet af laboratoriearbejdet ofte så
skuffende? Hvorfor kan eleverne så sjældent an-
vende fysikkens begreber i nye sammenhænge?
Og selv om der af en sådan dybere indsigt ikke
nødvendigvis følger en viden om hvordan man
bedst underviser, kan en bedre forståelse af
problemerne ikke undgå at pege på muligheder
for forbedringer. I det følgende giver vi en sam-
menfatning af nogle af problemerne samt nogle
bud på hvordan denne forståelse kan udnyttes i
undervisning. For forskere peger vi på nogle pro-
blemer, som der er behov for at vide mere om. Til
lærere er vores hovedbudskab, at når man, som vi
har gjort det, anlægger et perspektiv på sine elever
og sin undervisning, der indebærer, at man foku-
serer på og prøver at forstå elevernes læreproces,
får man et langt bedre grundlag for at tilrette-
lægge en god undervisning. 

FYSIKFAGET

I forbindelse med projektet har vi prøvet at fore-
tage en bestemmelse af de træk, der særligt ud-
mærker fysik som fag, og som gør det til et svært
fag i gymnasiet. Det er sket ved et samspil mellem

to processer: På den ene side en forudgående be-
stemmelse der har skullet danne en del af bag-
grunden for fortolkningen af det vi har set, og på
den anden side den uddybning af vores forståelse
af fysikfagets natur der er vokset frem af vore ob-
servationer. 

Fysikken er karakteriseret ved, at den bruger en
abstrakt begrebsverden til at beskrive og forklare
fænomener i verden. Det betyder at eleverne, når
de skal lære fysik, bliver stillet over for krav om at
beherske og manipulere et omfattende univers af
formler, grafer, idealiseringer og modeller. Samti-
dig med at eleverne skal kunne forbinde elemen-
terne i denne abstrakte verden indbyrdes, skal de
blive i stand til at forstå dem som meningsfyldte
repræsentationer af konkrete fænomener. Dette er
særdeles vanskeligt, og mange af de pædagogiske
problemer, man møder i fysikundervisningen,
udspringer heraf. For eleverne kommer fysikken
let til at fremstå som fjernt fra, eller helt uden
forbindelse med deres egen erfaringsverden. For
mange virker de emner, man beskæftiger sig med i
faget, derfor heller ikke særlig motiverende. Men
netop fordi fysikkens kerne er naturbeskrivelse
ved hjælp af matematik og abstrakte modeller, er
mulighederne for at gøre fysikken relevant i for-
hold til elevernes hverdagserfaringer stærkt be-
grænsede. De må snarere motiveres på anden
måde, f.eks. ved at blive præsenteret for overkom-
melige udfordringer i forbindelse med opstilling
af simple modeller, eller ved at få en fornemmelse
af at der findes store sammenhængende beskrivel-
ser af universet.

DET KONSTRUKTIVISTISKE 

PERSPEKTIV

Vi gik ind i ALF-projektet med et mere eller min-
dre konstruktivistisk syn på læring. Vores forestil-
ling om hvad dette egentlig indebærer udviklede
og ændrede sig som følge af vores iagttagelser, lit-

Kapitel  15
KONKLUSION



teraturstudier og indbyrdes diskussioner. Som be-
skrevet i rapporten har vi fået et bedre blik for de
mange forskellige læringssyn der kan gemme sig
under begrebet, og for at det konstruktivistiske
perspektiv ikke i sig selv giver svar på de pædago-
giske spørgsmål. Alligevel har vi fundet den kon-
struktivistiske synsvinkel særdeles nyttig som en
inspirationskilde. Vi har prøvet at studere nogle
læreprocesser i detaljer, og her har det konstrukti-
vistiske perspektiv vist sig at kunne bidrage til ud-
viklingen af teoretiske beskrivelser af læringens
forskellige aspekter. 

Vi hævder ikke at det konstruktivistiske syn på
læring fører til én bestemt type undervisning.
Konstruktivismen har været et frugtbart para-
digme at bygge på når vi har analyseret eksempler
på læring og undervisning, og undersøgt proble-
merne og kvaliteterne i forskellige måder at tilret-
telægge undervisningen på. Og den forståelse der
følger heraf har så igen ført til at vi kan give nogle
bud på god undervisningspraksis.

Den konstruktivistiske grundtanke, at læring sker
ved en aktiv og bevidst proces, betyder bl.a. at det
er eleverne selv, der må give fysikstoffet (begreber,
sammenhænge osv.) mening. De fremstillinger af
stoffet som eleverne stilles overfor (f.eks. i form af
bøger) er de nødt til at transformere og give liv
gennem egne sproglige fremstillinger, gennem
forklaringer, problemløsningsstrategier, opgave-
besvarelser, tegninger osv. To forhold er i denne
forbindelse blevet tydelige for os, nemlig
meningstilskrivelsens kontekstbundethed og dens
sociale karakter: Elevernes forståelse af det samme
stof bliver forskellig alt efter den sammenhæng,
hvori det læres og anvendes; og forståelsen udvik-
les i fællesskab med andre mennesker og er også
afhængig af dette fællesskab. 

I en lang række tilfælde har vi kunnet følge
meningstilskrivelsen i detaljer. Vi har derved fået
indsigt i hvordan undervisningens tilrettelæggelse
kan enten udvide eller begrænse elevernes mulig-
heder for at lære. Det er på denne baggrund, vi
har kunnet formulere nogle af de væsentligste
vanskeligheder i fysikundervisningen. Vanskelig-
hederne kan anskues ud fra to forskellige perspek-

tiver: Et læringsperspektiv og et undervisningsper-
spektiv.

ELEVERNES LÆRING

Holdninger og forventninger. Helt afgørende for
læreprocessen er de holdninger og forventninger
hvormed eleverne møder såvel skolen som helhed
som den enkelte undervisningssituation. For at
fysiktimerne kan blive virkeligt frugtbare, er det
nødvendigt at eleverne har en forståelse af fagets
problemstillinger og af de kompetencer de forven-
tes at erhverve. En forståelse som kun meget sjæl-
dent etableres. I reglen kan eleverne ikke gøre an-
det end at prøve at redde sig igennem timen eller
dagen uden at komme i konflikt med skolens og
lærerens forventninger – sådan som de opfatter
disse. Men ofte er der en stor kløft mellem lærer-
forventninger og elevers forestilling om læring og
læringsmål. 

Elevernes metakognition. Elevernes forventninger
er en del af det større felt vi kan kalde metakogni-
tion. Det omfatter elevernes forståelse af, hvad fa-
get går ud på, men også deres ideer om hvad der
er formålet med den enkelte time, den enkelte ak-
tivitet, og desuden deres forestillinger om hvad vi-
den er, og hvad det egentlig vil sige at lære. En
mangelfuld bevidsthed på disse områder fører let
til uhensigtsmæssig elevadfærd. Hvis der ikke ar-
bejdes aktivt med at forbedre kvaliteten af elever-
nes metakognitive tænkning, vil mange undervis-
ningsaktiviteter have meget ringe effekt.

Begrebsudvikling. I de situationer hvor begrebs-
udviklingen bedst kan studeres, nemlig forskellige
former for gruppearbejde hvor eleverne kan
diskutere og afprøve deres ideer, kommer vanske-
lighederne på dette område også klarest til syne.
Men problemerne er generelle. Vi har bidt mærke
i to ting:

1. Elever har brug for overraskende lang tid til at
få en meningsfuld forståelse af fysikkens begreber.
Dette gælder uanset hvilken undervisningsform
der benyttes – der er ingen genveje. Som nævnt
tidligere er eleverne nødt til selv at give stoffet
mening, og det tager tid. Får eleverne ikke den
nødvendige tid (hvad de sjældent gør) bliver deres
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forståelse så mangelfuld, at begreberne er uanven-
delige og fremstår uden indbyrdes sammenhæng.
Af det ovenstående udspringer imidlertid en yder-
ligere vanskelighed: Når eleverne får den tid og
frihed, der er nødvendig for at de kan udvikle en
brugbar begrebsforståelse, får de også mulighed
for at hænge fast i ligegyldige detaljer eller, endnu
værre, udvikle og konsolidere helt forkerte opfat-
telser. Det er ikke sjældent at netop dette sker.

2. Begrebsforståelsen synes at være stærkt kon-
tekst-bundet: Begrebsforståelsen er bestemt af den
sammenhæng, hvori den blev udviklet, og nye si-
tuationer kræver ofte, at begrebskonstruktionen
næsten begynder forfra. Begreberne skal ikke ses
som faste størrelser, der læres og derefter anven-
des; de er dynamiske og under stadig udvikling
hos den enkelte person. Det betyder også, at over-
førsel af begreber og metoder fra et fysikområde
til et andet, eller fra matematik til fysik, er et
langt større problem, end man umiddelbart ville
formode. Vi har her fat i en af de afgørende årsa-
ger til, at netop fysikfaget er så svært.

UNDERVISNINGEN

Går vi nu over til at se på lærerens tilrettelæggelse
og gennemførelse af undervisningen, har de iagt-
tagelser vi har gjort åbnet vore øjne for en række
meget grundlæggende problemstillinger. Vores
blik fra sidelinjen har gjort det muligt for os at
formulere nogle generelle spørgsmål om undervis-
ning, spørgsmål som ikke har lette svar, men som
det er vigtigt at tage stilling til.

Undervisningens tilrettelæggelse. Hvad angår under-
visningens tilrettelæggelse bunder mange vanske-
ligheder i manglende indsigt i hvilke typer af
undervisning, der er velegnede til at nå bestemte
læringsmål. Paletten af forskellige undervisnings-
former er særdeles vanskelig at bruge effektivt.
Hvilken læring kan man rent faktisk opnå i klasse-
diskussioner? Hvilke læringsmål nås bedst med
gruppearbejde? Hvornår er individuel opgaveløs-
ning mere effektiv? Hvilke mål søges nået gennem
laboratoriearbejdet? Skal arbejdet tilrettelægges på
en særlig måde for hvert af de mål man ønsker at
nå? Der skal ikke megen usikkerhed til om disse
spørgsmål for at undervisningen bliver ineffektiv.

Undervisningssituationen. Med hensyn til den
konkrete undervisningssituation kan lærerens
grundlæggende dilemma formuleres således:
Hvordan støtter man udviklingen af elevernes be-
grebsforståelse uden at indskrænke den frihed, der
er nødvendig for at udviklingen af forståelsen kan
finde sted? Lærerens rolle i læreprocessen er langt-
fra en oplagt sag. At læreren spiller en afgørende
rolle, kan der ikke være tvivl om, men spørgsmå-
let er, hvordan og hvornår læreren skal gribe ind i
processen, hvis indgrebet skal være konstruktivt.
En af forudsætningerne for at kunne gribe kon-
struktivt ind er, at læreren er klar over, hvor ele-
verne befinder sig i deres læreproces. Det kræver
at man kan følge med i denne proces, men det er
ikke nemt.

Lærerens metakognition. Ligesom elevernes fore-
stillinger om viden og læring er afgørende for de-
res læringsadfærd, og dermed for udbyttet, er også
lærerens fagopfattelse og læringssyn af stor betyd-
ning. Ikke sjældent er læreren knap nok selv be-
vidst om sine egne holdninger til skolefagets na-
tur og dets grundlæggende målsætninger, og i
hvert fald forbliver disse holdninger ofte skjulte
for eleverne. Noget tilsvarende kan siges om
læringssynet. Det kan være bevidst eller ubevidst,
men har uundgåeligt betydning både for under-
visningens planlægning og udførelse. Heraf følger
vigtigheden af at reflektere over elevernes læring,
et punkt vi skal vende tilbage til. 

HVAD KAN VI GØRE?

Selv om der ikke findes lette svar på de spørgsmål,
der her er rejst – og mange af problemerne har jo
været kendt, så længe der har været undervisning
– tegner der sig alligevel nogle udviklingsmulighe-
der. Det følgende har ikke karakter af anvisninger
på god undervisning, men skal snarere ses som en
opfordring til at anlægge nogle bestemte syns-
vinkler, der kan gøre det muligt for lærere at ud-
vikle en bedre undervisning. De ting det gælder
om at være opmærksom på er: Klasserumskultur,
arbejdsformer, læringsmål, inddragelse af eleverne,
dialogens betydning, vigtigheden af at lytte, refleksio-
ner over læreprocessen.



Klasserumskultur. Det er af stor betydning fra un-
dervisningens begyndelse at arbejde med klasse-
rumskulturen og med atmosfæren i klasserum-
met. En af vores iagttagelser er, at eleverne, når de
skal beskrive faget, ofte fremhæver klasserumskul-
turen snarere end fagets indhold. Det er vigtigt at
skabe et trygt klasserum, ikke forstået på den
måde at eleverne ikke må stilles over for udfor-
dringer, tværtimod, men sådan at de ikke føler sig
usikre på, hvad der forventes af dem, og så de fø-
ler sig godt tilpas med de arbejdsformer, der an-
vendes. 

Arbejdsformer. I forbindelse med spørgsmålet om
arbejdsformer er det også vigtigt at være opmærk-
som på at uanset hvilke arbejdsformer, der vælges,
skal disse først læres af eleverne, dvs. eleverne skal
optrænes i at få det optimale udbytte af en be-
stemt arbejdsform. Elever kastes ofte ud i arbejds-
former som fx gruppearbejde, uden at de bliver
undervist i hvilken læringsadfærd, der er passende
i denne sammenhæng. Går de til gruppearbejdet
med en arbejdskultur der snarere passer til klasse-
undervisning eller til individuel opgaveløsning,
kommer det i reglen til at fungere dårligt. 

Læringsmål. Det er vigtigt at reflektere over hvilke
læringsmål, man ønsker at nå. De forskellige
undervisningsformer og de forskellige opgaver
eleverne stilles over for, både i den teoretiske un-
dervisning og i laboratoriet, bør nøje afpasses i
forhold til de kompetencer, man ønsker, at ele-
verne skal opnå. Dette gælder både på kort og på
langt sigt. På kort sigt: Hvad ønsker vi at opnå
med denne time, dette gruppearbejde, denne
øvelse, denne rapport? På langt sigt: Hvilke kom-
petencer er vi ved at bygge op over flere måneder
eller år? Der skal tænkes nøje over progression i
forhold til stoffets kompleksitet, opgavernes grad
af åbenhed, kravene til elevernes selvstændighed. 

Inddragelse af eleverne. Det er ikke nok, at læreren
selv gør sig omhyggelige overvejelser over de øn-
skede læringsmål. Eleverne bør i så vidt omfang
som muligt inddrages i disse overvejelser. Det be-
tyder ikke, at eleverne skal bestemme målene,
men at de skal bevidstgøres om lærerens målsæt-
ning – både på langt sigt (formålet med hele for-

løbet) og på kort sigt (formålet med den enkelte
aktivitet). Denne bevidstgørelse bliver et af-
gørende element i elevernes metakognition. For at
eleverne kan identificere sig med de opstillede
mål, bør de også inddrages i planlægningen af un-
dervisningen. Selv om man ikke (eller kun i beg-
rænset omfang) kan lade eleverne opstille lærings-
målene, vil den indflydelse eleverne eventuelt kan
få på valg af emne, arbejdsform, problemstilling
osv. have stor betydning for deres engagement, og
dermed deres målrettethed.

Dialogens betydning. Af afgørende betydning for
læreprocessen er dialogen. Det er først og frem-
mest i den meningsfyldte samtale om fysiske em-
ner og problemer, forståelsen udvikles. Det kan
være en samtale mellem elever og lærer, mellem
elever indbyrdes eller en ”samtale” mellem elev og
stof (f.eks. i form af en bog eller en opgave). Det
vigtige er at skabe mulighed for dialog, og vel at
mærke en dialog der hæver sig over spørgsmål-og-
svar niveauet. Det betyder i praksis, at læreren må
skabe situationer, hvor det bliver nødvendigt for
eleverne at diskutere fysik. Dette indebærer, at der
skal gives udfordringer og tid til at forfølge pro-
blemerne og hjælp til at fastholde interessen, når
målet er ved at forsvinde af syne. 

Vigtigheden af at lytte. Læreren vil kun i meget be-
grænset omfang have mulighed for at deltage i
elevernes indbyrdes diskussioner, og det gør det
vanskeligt at sikre at de er frugtbare. For at de bi-
drag, læreren kommer med, kan blive så
konstruktive som muligt, må denne gøre meget
ud af at forstå, hvor eleverne befinder sig i lære-
processen. Det gælder både, når eleverne arbejder
i grupper, hvor læreren med fordel kan sætte sig
og lytte til samtalen i nogle minutter før han siger
noget, og i klassediskussioner, hvor det er vigtigt
at bruge tid på at lytte til og tage elevernes formu-
leringer alvorligt. At lytte er tidskrævende, men
nødvendigt, for kun derigennem kan det sikres at
eleverne kan udnytte lærerens hjælp til at komme
videre. Den lyttende holdning må gå hånd i hånd
med en opdragelse af eleverne til større selvstæn-
dighed, så de også kan udvikle deres forståelse når
læreren ikke er til stede. 
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Refleksioner over læreprocessen. Selv om vi kun har
en begrænset forståelse af, hvordan læring forgår,
kan refleksioner over elevernes læreproces og over
arten af den begrebsforståelse og de kompetencer
eleverne forventes at tilegne sig i fysik, være til
stor hjælp ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen
af undervisningen. Vi har i denne rapport trukket
en række vanskeligheder for læreprocessen frem i
lyset: Vanskeligheder der udspringer af fysikkens
matematiske natur; vanskeligheder med at over-
føre begreber og metoder fra et område til et an-
det; vanskeligheder med at forbinde det eksperi-
mentelle arbejde med fysikkens teori; vanskelighe-
der med problemforståelse; og vanskeligheder der
skyldes at meget af det, som er af betydning for
den nødvendige forståelse af fagets natur, forbliver
usagt. Hvis man som lærer skal hjælpe sine elever
til at lære fysik, må man prøve at forstå disse van-
skeligheder, så man kan gøre det implicitte ekspli-
cit, give dem problemer de lærer noget af og følge
deres faglige udvikling. Denne rapport har for-
håbentlig givet et bidrag til en sådan bedre for-
ståelse.

PENSUM OG KOMPETENCER

En af de centrale erkendelser vi nåede frem til
gennem at studere elevernes begrebsforståelse i
dybden, var som nævnt, at forståelsesprocessen er
uventet tidskrævende. Denne indsigt må uund-
gåeligt føre til overvejelser over fysikpensummets
omfang og indhold. Der er åbenbart grund til at
se en vis modsætning mellem et meget omfat-
tende pensum (dvs. en lang emneliste) og en dy-
bere forståelse. Men der er næppe tale om en sim-
pel sammenhæng: Reduceret pensum → større
fordybelse → bedre begrebsforståelse. Det drejer
sig ikke om bare at reducere pensum, men om at
nytænke det. Bagved den dybere begrebsforståelse
fysikundervisningen stræber efter, ligger der jo i
virkeligheden nogle kompetencer, nemlig en evne
til at bringe begreberne i spil i forskellige sam-
menhænge: Vi lærer ikke fysikbegreberne for de-
res egen skyld, men for bedre at kunne forstå na-
turfænomener, for at kunne forstå løsningerne på
klassiske fysikproblemer og for selv at kunne for-
mulere og løse problemer – teoretisk og eksperi-
mentelt. Det gælder altså om at gennemtænke
pensum i lyset af de kompetencer man stræber ef-

ter: Hvordan skal samspillet være mellem fysik-
teoriens emner og kompetencerne – skal kompe-
tencerne være styrende, eller skal det være em-
nerne? Hvordan kan man skabe større sammen-
hæng mellem de forskellige dele af fysikpensum-
met? Hvad er fælles for alle, eller de fleste, områ-
der? En reduktion i antallet af emner i pensum,
der evt. måtte følge af sådanne overvejelser, ville
ikke betyde en niveausænkning, men tværtimod
et højere niveau i forhold til den viden og de
kompetencer det virkelig kommer an på.

Når vi taler om pensum, er det naturligvis ikke
nok at se på de ovennævnte kompetencer og de
klassiske fysikemner. Faget skal også give eleverne
en indsigt i fysikkens historiske oprindelse og
samfundsmæssige og teknologiske betydning.
ALF-projektet har ikke kastet noget nyt lys på
dette område, kun kan vi sige at vi har fået be-
kræftet at mange elever finder det både naturligt
og motiverende at fysikken bliver sat ind i en
samfundsmæssig ramme. 

ERFARINGER FRA

FORSKNINGSPROCESSEN

Gennem ALF-projektet har vi ikke bare fået en
bedre indsigt i læreprocesser i fysik. Vi har natur-
ligvis også gjort en lang række erfaringer med
denne type forskning – erfaringer som andre
måske vil kunne få glæde af. Derfor vil vi fortælle
lidt om hvilke elementer i vores forskningsproces
der har været frugtbare for os, og hvilke der har
vist sig problematiske. 

Flere af os er gymnasiefysiklærere. Dette har været
en klar fordel, ja, faktisk en nødvendighed, for at
vi kunne give en troværdig fortolkning af observa-
tionerne. Det er imidlertid helt afgørende at man
ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af obser-
vationer er i stand til at træde ud af lærerrollen og
være forsker. På samme tid at kunne drage nytte
af sin lærererfaring og anlægge forskerens distance-
rede og objektiverende blik, er ikke helt let. Især
når man intervenerer i læreprocessen kan det være
svært, når man har været fysiklærer i mange år, at
gøre det med det formål for øje at udforske hvor-
dan eleverne lærer, og ikke primært ud fra den
tanke at eleverne skal bringes videre. 



Den anden vigtige forudsætning for at kunne give
overbevisende fortolkninger af observationer i
klassen, er at man gennem længere tid har opbyg-
get et godt kendskab til eleverne og læreren. Vi
har fundet at man kan lære særdeles meget af at
analysere et ret begrænset observationsmateriale i
dybden. Men det har været af stor betydning at vi
samlede meget store mængder af information om
eleverne og undervisningen i hele den to-årige pe-
riode hvor vi fulgte de to klasser, og at vi lærte
eleverne godt at kende. Dels har det givet mulig-
hed for at udvælge episoder med særlig stor infor-
mationsrigdom og som dækker hyppigt forekom-
mende situationer, dels har det givet os den nød-
vendige baggrund for bedre at forstå hvad det
egentlig er vi har set.

De store mængder af indsamlet empirisk materi-
ale repræsenterer imidlertid også et problem. Me-
get materiale har vi måttet behandle ret overfla-
disk – eller slet ikke. Det er der ikke nødvendigvis
noget galt i, men at få overblik over og vælge ud i
de meget store mængder af data (videooptagelser,
interviews, spørgeskemabesvarelser, elevrappor-
ter), er meget tidskrævende. Faren for at drukne i
empiri må ikke undervurderes. Hvis det er mu-
ligt, vil det altid være en fordel at begrænse obser-
vationsmaterialet. Det gælder både det materiale
der skal danne baggrund for detaljerede analyser,
hvor datamængden kan indskrænkes ved at man
fokuserer på bestemte afgrænsede spørgsmål, og
det der skal give information om den mere gene-
relle baggrund, hvor man kan prøve at koncen-
trere sig om de aspekter af baggrunden der har
væsentlig betydning for undersøgelsen. I ALF-
projektet havde vi i udgangspunktet en række me-
get åbne spørgsmål vi ville udforske, hvilket betød
at vi måtte indsamle et særdeles omfattende mate-
riale. Ud af dette materiale voksede så efter-
hånden nogle mere præcise forskningsspørgsmål –
heriblandt også nogle vi ikke selv har kunnet for-
følge. Det er vores håb at den udforskning af
læreprocesser i fysik vi har foretaget, kan inspirere
til nøjere undersøgelser af en række af disse
spørgsmål.

UDBLIK

Med henblik på videre forskning vil vi dels pege
på på nogle overordnede problemstillinger af
mere teoretisk art, som der er behov for at afklare,
dels nogle spørgsmål, som empiriske undersøgel-
ser kunne kaste lys over.

Et spørgsmål som kan siges at have betydning for
alle de andre, er spørgsmålet om fagets indhold: 
• Hvilken viden og hvilke kompetencer bør stå

centralt i fysikfaget? Hvordan beskrives disse
kompetencer så præcist, at det er klart, hvad
eleverne på de forskellige niveauer skal kunne?

To andre spørgsmål har også forbindelse med ind-
holdet. Det første angår den historisk-filosofiske
dimension i faget og forbindelsen mellem fysik-
ken og samfund/teknologi, det andet drejer sig
om modelbegrebet. 
• Hvilken betydning har behandlingen af de

historiske og samfundsrelaterede emner for
hvordan eleverne lærer den ”traditionelle” fy-
sik? Støtter de gensidigt hinanden, eller skal de
betragtes som uafhængige læringsmål?

• Hvilken rolle spiller forskellige typer af model-
ler og modellering i fysikundervisningen?
Hvilken rolle bør de spille?

Til sidst nævner vi to problemstillinger som har
mere direkte forbindelse med fysikundervisnin-
gens praksis:
• Kan det eksperimentelle arbejde spille en rolle

i forbindelse med udviklingen af elevernes for-
ståelse af fysikkens teori?

• Hvilke typer af aktiviteter i fysikundervisnin-
gen virker motiverende på eleverne? Hvordan
motiveres eleverne for de væsentlige aspekter
af faget (herunder altså også de teoretiske)?

Afgørende for fremtiden er forbindelsen mellem
den pædagogiske forskning og undervisningsver-
denen. Vi må altså spørge: Hvilke typer forskning
har direkte eller indirekte betydning for praksis?
Hvordan forhindrer vi at undervisning og forsk-
ning kommer til at bevæge sig i hver sit kredsløb
uden nogen indbyrdes kontakt? Hvordan formid-
les forskningens resultater til lærere? Skal lærere i
perioder engagere sig i didaktisk forskning?
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Disse spørgsmål har betydning, ikke blot for den
mere formaliserede pædagogiske efter- og videre-
uddannelse af lærere, men for de bestræbelser der
hele tiden foregår på alle niveauer for at udvikle
og forbedre fysikundervisningen. I disse be-

stræbelser bør vi søge at skabe et miljø, der frem-
mer et frugtbart samarbejde mellem forskere og
lærere, så lærere får mulighed både for at drage
nytte af forskningen og for selv at bidrage til den. 



Jytte Bang er lektor i udviklingspsykologi på In-
stitut for Psykologi, Københavns Universitet.
Hun har i en årrække interesseret sig for lærepro-
cesser i fysik, og har blandt andet gennemført et
empirisk studium heraf i gymnasiets fysikunder-
visning. Disse studier har været inspirationskilde
til behandlingen af almene psykologiske spørgs-
mål vedrørende læring og tankevirksomhed.

Henrik Bang er adjunkt i fysik og matematik på
Christianshavns Gymnasium. Han er medlem af
pædagogisk udvalg og af styregruppen for det
københavnske indsatsområde inden for naturvi-
denskab. Henrik har på skolen arbejdet med en
række udviklingsprojekter omkring naturviden-
skab, bl.a. det 3-årige NUTS projekt med Kate-
dralskolan i Lund og nu med i et projekt under
Learning Lab.

Karin Beyer er lektor i fysik ved IMFUFA, Ros-
kilde Universitetscenter. Hun har siden 1970erne
beskæftiget sig med fysikdidaktiske problemstil-
linger og har i mange tilfælde arbejdet sammen
med gymnasielærere og Fysiklærerforeningen. I
perioden 1983 - 1988 deltog hun således i projek-
tet om ”Piger & Fysik”.

Jens Dolin er efter mange års undervisning i gym-
nasiet i fysik og geografi og en række år som
forskningslektor i fysikdidaktik ved RUC/IM-
FUFA nu ansat ved Dansk Institut for Gymnasie-
pædagogik ved Syddansk Universitet i Odense.
Lærer ved teoretisk pædagogikum. Jens har delta-
get i en række forskningsprojekter om gymnasiet
(aktiv læring, undervisningsdifferentiering, over-
gang folkeskole/gymnasium, lærerudvikling) og
specielt arbejdet med læreprocesser i fysik (pt. i
forskningsprojektet: autenticitet i fysikundervis-
ningen).

Verner Schilling, f.1947. Ph.d.-stipendiat ved
Dansk Institut for Gymnasiepædagogik.
Cand.scient. i fysik/matematik fra Københavns
Universitet 1979, ekstra sidefag i filosofi fra
Københavns Universitet 1996. Ansættelser ved
Ballerup Gymnasium (1979-88) og Nørre Gym-
nasium (1988-99). Ekstern lektor ved Roskilde
Universitetscenter 1989-93. Forfatter til bogen
Det kosmiske urværk (Munksgaard 1992).

279

Kapitel  16
FORFATTERPRÆSENTATION



Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie

I denne serie udsender Uddannelsesstyrelsen publikationer om generelle
eller mere specifikke aktuelle emner. Formålet er at skabe debat og
inspirere til udvikling i uddannelserne.
I 2000 og 2001 er følgende udkommet eller under udgivelse i serien:

2000:
Nr. 1 - 2000: Udvikling af arbejdsmiljøundervisningen - social- og

sundhedshjælperuddannelsen (UVM 7-300) 
(Erhvervsfaglige uddannelser)

Nr. 2 - 2000: Ideer til læring i praktikken - i social- og sundheds-
assistentuddannelsen (UVM 7-301) 
(Erhvervsfaglige uddannelser)

Nr. 3 - 2000: Evaluering 1998-2000. Den Fri Ungdomsuddannel-
se. 2. delrapport (UVM 0080) (Øvrige ungdomsuddannelser)

Nr. 4 - 2000: Hvad venter vi på? - om it i fremmedsprogsundervis-
ningen (UVM 7-302) (Erhvervsfaglige uddannelser)

Nr. 5 - 2000: Uddannelsesbibliotek - informations- og læringscen-
ter. En evaluering af erhvervsskolernes biblioteksprojekter
(UVM 7-303) (Erhvervsfaglige uddannelser)

Nr. 6 - 2000: Naturvidenskabelige klasser i gymnasiet 
(UVM 6-264) (Gymnasiale uddannelser)

Nr. 7 - 2000: Hf-forsøg 1997-99. Status 1999 for arbejdet i 
hf-evalueringsgruppen samt foreløbige konklusioner vedrørende
2-årige hf-forsøg, 1997-1999 (UVM 6-267) 
(Gymnasiale uddannelser)

Nr. 8 - 2000: De fire tværgående dimensioner på htx 
(UVM 6-265) (Erhvervsgymnasiale uddannelser)

Nr. 9 - 2000: Elevansvar og elevindflydelse på tværfaglige htx-pro-
jekter (UVM 6-266) (Erhvervsgymnasiale uddannelser)

Nr. 10 - 2000: Fleksibel voksenundervisning. Kortlægning af 
fleksible tilrettelæggelsesformer på VUC (UVM 0073) 
(Voksenuddannelser)

Nr. 11 - 2000: Selvevaluering - undervisning, læring og kvalitet i
dialog (UVM 7-304) (Erhvervsfaglige uddannelser)

Nr. 12 - 2000: Projektarbejde i en nysgerrighedskultur 
(UVM 7-305) (Erhvervsfaglige uddannelser)

Nr. 13 - 2000: Produktionsskolerne i Danmark - deltagere og 
skoleprofiler (UVM 7-306) (Øvrige ungdomsuddannelser)

Nr. 14 - 2000: Elevernes oplevelser af erhvervsuddannelsesreform
2000 - forsøg med grundforløb efterår 1999 (UVM 7-307)
(Erhvervsfaglige uddannelser)

Nr. 15 - 2000: Forsøg med erhvervsuddannelsesreform 2000 -
opsamling af de første erfaringer (UVM 7-308) 
(Erhvervsfaglige uddannelser)

Nr. 16 - 2000: Fra Kierkegaard til Calvin Klein, Gymnasietilværel-
ser i 90erne - en undersøgelse af 1997-studenternes danske stile
(UVM 6-268) (Gymnasiale uddannelser)

Nr. 17 - 2000: Fysik og almendannelse - rapport fra en konference
på Askov Højskole (UVM 6-270) (Gymnasiale uddannelser)

Nr. 18 - 2000: Det Åbne Læringscenter (UVM 7-310) (Erhvervs-
faglige uddannelser)

Nr. 19 - 2000: Behovet for lærerkvalificering - blandt lærere ved
folkehøjskoler, daghøjskoler, aftenskoler og voksenuddannelse-
scentre. 2. delrapport i forskningsprojektet "Fokus på voksen-
læreren" (UVM 9-052) (Folkeoplysning og Voksenuddannelser)

Nr. 20 - 2000: Uddannelsesværksteder på VUC (rekv. hos KAD,
tlf.  3283  8383) (Folkeoplysning og Voksenuddannelser)

Nr. 21 - 2000: Mellem to skoleformer - et samarbejde mellem 
produktionsskoler og erhvervsskoler. Pro-Tek forsøget 
(UVM 7-311) (Erhvervsfaglige uddannelser)

Nr. 22 - 2000: Udvikling af lærerkompetencer i praksis - et fælles
ansvar (UVM 7-312) (Erhvervsfaglige uddannelser)

Nr. 23 - 2000: Mål og handlekompetence i erhvervsuddannelserne
(UVM 7-316) (Erhvervsfaglige uddannelser)

Nr. 24 - 2000: Feltarbejde i religion (UVM 6-271) 
(Gymnasiale uddannelser)

Nr. 25 - 2000: Ord og tekst. Sproglig opmærksomhed i engelskun-
dervisningen i gymnasiet og hf (UVM 6-260) 
(Gymnasiale uddannelser)

Nr. 26 - 2000: Internationaliseringsstrategi for erhvervsskoler - en
håndbog (UVM 7-318) (Erhvervsfaglige uddannelser)

Nr. 27 - 2000: Tilløb til omstilling. Ledelse, IT og omstilling
(UVM 7-319) (Erhvervsfaglige uddannelser)

Nr. 28 - 2000: Skolebiblioteket som pædagogisk servicecenter -
mellem vision og realitet (UVM 5-357) (Grundskolen)

Nr. 29 - 2000: Logbog og forløbsplan - pædagogiske redskaber på
produktionsskolerne (UVM 7-321) 
(Øvrige ungdomsuddannelser)

Nr. 30 - 2000: Elevens personlige uddannelsesplan 
(UVM 7-320) (Erhvervsfaglige uddannelser)

Nr. 31 - 2000: Pædagogik og didaktik i de nye erhvervsuddannel-
ser (UVM 7-322) (Erhvervsfaglige uddannelser)

Nr. 32 - 2000: Tosprogede elever på htx - muligheder og barrierer
(UVM 6-272) (Erhvervsgymnasiale uddannelser)

Nr. 33 - 2000: Vejledning til at være en kompetencegivende dag-
højskole (UVM - VOF) (Folkeoplysning og voksenuddannelse)

Nr. 34 - 2000: Pædagogiske og didaktiske overvejelser bag
erhvervsuddannelsesreform 2000 (UVM 7-323) 
(Erhvervsfaglige uddannelser)

Nr. 35 - 2000: Åbne læringscentre - hvorfor og hvordan 
(UVM 7-324) (Erhvervsfaglige uddannelser)

Nr. 36 - 2000: Den vejledende erhvervsskole 
(UVM 7-325) (Erhvervsfaglige uddannelser)

2001:
Nr. 1 - 2001: Intern evaluering i andetsprogsundervisningen - en

antologi (UVM 9-053) (Voksenuddannelser)
Nr. 2 - 2001: Praktik i udlandet – for social- og sundhedselever

(UVM 7-328) (Erhvervsfaglige uddannelser)
Nr. 3 - 2001: ..kun løs er al fremmed tale? Modersmålsundervis-

ning i gymnasiet i en række europæiske lande 
(UVM 6-276) (Gymnasiale uddannelser)

Nr. 4 - 2001: HF-forsøg 1997-2000. Evaluering af 2- og 3-årige
forsøg. Statusrapport fra Hf-evalueringsgruppen 
(UVM 6-273) (Gymnasiale uddannelser)

Nr. 5 - 2001: Ledelse og lokal undervisningsplanlægning - kvalitet
i skolens grundydelser (UVM 7-329) 
(Erhvervsfaglige uddannelser)

Nr. 6 - 2001: Indslusningsforløb for flerkulturelle elever på sosu og
pgu (UVM 7-330) (Erhvervsfaglige uddannelser)

Nr. 7 - 2001: Kommunernes vejledning af børn og unge med
særlige behov (UVM 5-372) (Grundskolen)

Nr. 8 - 2001: På vej mod et nyt hf. Resultater af Hf-evaluerings-
gruppens arbejde. 1. del (6-274) 
(Almengymnasiale uddannelser)

Nr. 9 - 2001: Eleverne og eud-reformen –-oplevelser af forsøg med
grundforløb og hovedforløb i 2000 (UVM 7-332) 
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