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Forord

At Lære Fysik er den afsluttende rapport for det
projekt, mange kender under forkortelsen ALF.
Rapporten indeholder en række studier af fysikundervisningen gennemført i to gymnasieklasser i
perioden 1996-98. Kapitlerne spænder fra teoretiske overvejelser om undervisning i og læring af fysik til detaljerede case-studier og analyser af de
holdninger, eleverne har til undervisning og til tilegnelse af fysikkens begreber og metoder.
ALF-projektet er gennemført med økonomisk tilskud fra Undervisningsministeriet med det formål
– lidt forenklet formuleret – at blive klogere på
gymnasieelevernes læreprocesser i fysik. Projektet
har derfor i detaljer søgt at belyse en række af de
vanskeligheder, der gør sig gældende i forbindelse
med fysikundervisning og fysiklæring, de træk
ved faget og gymnasieundervisningen, som gør fysik til et vanskeligt fag for mange elever. Projektet
analyserer pædagogiske teorier og problemer i en
faglig kontekst og i relation til det nuværende
gymnasiums rammer. Disse undersøgelser og analyser har givet grundlag for det omfattende og
mangesidige materiale, der offentliggøres i denne
rapport.
Rapporten giver ikke endelige løsninger på problemerne, men søger at skabe indsigt i de mange
faktorer, der er i spil i undervisning og læreprocesser. Den føjer sig ind i den løbende debat om unges (manglende) interesse for fysik (og hård naturvidenskab i almindelighed) og giver på såvel det
praktiske som det teoretiske plan nye bidrag til at
nuancere og perspektivere debatten. Samtidig tydeliggør rapporten problemernes kompleksitet og
viser, hvorfor der ikke bare er lette løsninger på
problemerne.

Center for Naturfagenes Didaktik ved Aarhus
Universitet vedrørende fysikundervisningen i
gymnasiet, GFII og GFIII, som ligeledes er støttet
af Undervisningsministeriet, primært har en
kvantitativ tilgang. De to projekter supplerer derfor hinanden på bedste vis.
Målgruppen for rapporten er såvel fysiklærere
som forskere i fysikdidaktik. Men også lærere, der
er generelt interesserede i tilegenelsesproblemer i
gymnasiet, kan finde inspiration og nyttig viden i
ALF-rapporten.
Det er håbet, at rapporten sammen med de
mange andre aktuelle initiativer til faglig og
pædagogisk fornyelse, yderligere vil stimulere arbejdet på disse felter og specielt for faget fysik vil
bidrage til at styrke den igangværende udvikling
og fornyelse af fagligheden, arbejdsformerne og
evalueringsformerne.
Jørgen Balling Rasmussen
Undervisningsministeriet
Uddannelsesstyrelsen
Området for de gymnasiale uddannelser
Maj 2001

ALF-projektet har især en kvalitativ tilgang til afdækning af problemfeltet, hvor de nyeste rapporter fra det forskningsprojekt, der gennemføres på
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Del I
INTRODUKTION

Foruden denne introduktion og afslutningen
består rapporten af fire hoveddele (del II-V) med
hvert sit tema og med et varierende antal kapitler.
Der er mange forbindelseslinier på kryds og tværs
i rapporten, hvoraf en del fremhæves gennem referencer i teksten, og det er derfor ikke nødvendigt at læse kapitlerne i den givne rækkefølge.
Tværtimod vil forskellige læsere med forskellige
interesser og forudsætninger formodentlig foretrække forskellige veje gennem materialet. Selv
om teori og empiri på ingen måde er skarpt adskilt, så er vægten af de to ingredienser alligevel
forskellig i de forskellige kapitler. Det er derfor
vort håb, at læseren kan have gavn af de introduktioner til hver del, som forsøger at fremdrage relationer mellem problemstillinger og angrebsvinkler i delens enkelte kapitler.
Hvert kapitel har en forfatter, som har ansvaret
for den endelige udformning af teksten, og som
også har udført hoveddelen af det arbejde, der ligger til grund for kapitlet, (i nogle tilfælde i tæt
samarbejde med andre). Desuden er alle dele af
rapporten blevet grundigt diskuteret i den samlede ALF-gruppe.
Denne del I består af en indledning (kapitel 1) til
hele rapporten, hvor vi fortæller om projektets
problemstillinger, og de perspektiver, vi har omlagt på dem.
I kapitel 2 gøres der rede for, hvad vi har gjort, og
hvilke metodiske overvejelser der ligger bag vores
fremgangsmåde. Det sidste bliver dels en diskussion af kvalitative contra kvantitative metoder og
dels nogle bud på vores undersøgelsers pålidelighed og gyldighed.

Indholdsfortegnelse del I

Kapitel 1. Indledning
Kapitel 2. Fremgangsmåde og metodiske
overvejelser
Kvalitative og kvantitative metoder
Hvad har vi gjort?
Videooptagelserne
Pålidelighed og gyldighed
Teoriafklaring
Tolkningerne
Litteratur
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Kapitel 1
INDLEDNING
Af Karin Beyer

Hermed foreligger rapporten for ALF-projektet,
som sammenfatter de væsentligste dele af vore resultater. Projektets problemstilling blev fra starten
formuleret således:
Det er formålet at studere gymnasieelevers læreprocesser i fysik med henblik på en uddybet forståelse
af:
* hvilke træk ved faget og undervisningstraditionen, der gør fysik til et vanskeligt fag for mange
elever, og
* hvilke former for pædagogisk indsats i bred forstand, der kan forbedre elevernes udbytte af
fysikundervisningen.
Det er altså eleverne og deres læreprocesser i fysik,
der er i fokus i projektet, men formålet er at drage
konsekvenser for lærerens rolle og undervisningstilrettelæggelsen.
Med økonomisk støtte fra Undervisningsministeriet (først og fremmest til delvist frikøb 1996 98) har vi kunnet følge fysikundervisningen i to
klasser på matematisk linies obligatoriske niveau –
altså gennem hele 1. og 2.g. Repræsentanter fra
ALF-gruppen har været tilstede i størstedelen af
fysiktimerne i de udvalgte klasser, har foretaget
observationer, videooptagelser, interviews mv. Vi
har derudover samarbejdet med de to klassers fysiklærere og har interviewet dem mv. Se mere om
metoder i kapitel 2.
Undervejs i arbejdet er ambitionsniveauet steget
og problemfeltet udvidet i den forstand, at vi har
identificeret flere og flere væsentlige pointer og
synsvinkler, som kunne og burde bearbejdes ud
fra vores materiale. Da den egentlige projektperiode – og dermed deltagernes (delvise) frikøb fra
andet arbejde – udløb i 1998, forelå der store
mængder af oplæg om teoretiske spørgsmål og
indsamlet, empirisk materiale, som ikke var fær-

digt bearbejdet. Vi så derfor ingen anden mulighed end at fortsætte arbejdet parallelt med andre
forpligtelser. En del af vore indsigter og resultater
har allerede været præsenteret som foredrag ved
konferencer og kurser, og der eksisterer en del
yderligere problemstillinger og materiale fra ALFprojektet, som kan indgå i fremtidige publikationer.
Hvad der venter læseren

Allerede i ansøgningen til Undervisningsministeriet havde vi skitseret en bred angrebsvinkel og
fremhævet det kompleks af forhold, der spiller
ind i elevernes læreprocesser i et vanskeligt fag
som fysik. Vi ville fastholde et helhedssyn på undervisning og læring. Vi havde alligevel i de tidlige faser af arbejdet i gruppen en forestilling om,
at vi kunne finde "firkantede" svar og konklusioner, hvis blot vi fokuserede på nogle klare spørgsmål. Undervejs i arbejdsprocessen har vi dog alle
måttet udvikle et mere nuanceret syn på både
læreprocesser og faglighed, og arbejdet (og rapporten) er derfor præget af en stigende respekt for
kompleksiteten af det undersøgte felt.
Læseren skal derfor ikke vente at få serveret et
hurtigt overblik over problemerne og klare opskrifter på, hvordan de overvindes. Hvad vi i stedet kan tilbyde er en redegørelse for, hvad vi har
oplevet i klasserne, og hvilke refleksioner det har
givet anledning til. Teoretiske udgangspunkter har
givet inspiration til overvejelser over elevernes
læreprocesser og lærerens tilrettelæggelse af hhv.
undervisningsmiljø og faglige udfordringer. Omvendt har vore erfaringer fra klasseværelserne og
diskussionerne med lærere og elever støttet os i
udvælgelse og videreudvikling af teoretiske platforme. På den måde arbejder vi med et gensidigt
beriget forhold mellem teori og empiri.
Det er klart at resultater fra observationer i blot to
9

klasseværelser ikke uden videre kan generaliseres.
Men på baggrund af vores erfaring i øvrigt, og
den viden der findes om fysikundervisningen i
gymnasiet, er vi overbevist om, at vi har fat i
nogle typiske og væsentlige træk. Vore iagttagelser
og overvejelser skulle dermed også kunne belyse
andre fysiklæreres erfaringer. Det er vort håb, at
de vil blive inspiret af rapporten til selv at prøve
nye tiltag, til at iagttage eleverne i nyt lys og til
selv at stille diagnoser og dermed evt. forsøge sig
med ændringer i undervisningen på en måde, der
er tilpasset situationen og forudsætninger hos de
faktiske elever og læreren selv. Vi inviterer med
andre ord læseren indenfor i vort refleksionsunivers med henblik på at inspirere til, at han eller
hun – meget gerne i samarbejde med en kollega –
lettes i sine egne refleksioner og udviklingsarbejder. Som de fleste ved, og som vi ofte selv har oplevet i ALF-gruppen, så kan man godt blive inspireret af læsning, men det, der virkeligt rykker, er
at man selv (gen)opdager det, man har læst om.
Da vi behandler mange generelle aspekter af gymnasieelevers læreprocesser, er det vort håb, at rapporten også vil kunne interessere andre end fysikundervisere og fysikdidaktikere.
ALF-perspektivet

Projektets hovedidé er søgt illustreret i nedenstående figur. I centrum står de fulgte undervisningsforløb, som søges indfanget og analyseret ud
fra tre hovedperspektiver. Selv om det under hele
forløbet har været klart, at der er sammenhæng og
overlap mellem de tre, er det undervejs blevet stadigt tydeligere, at et spørgsmål eller en analyse,
der har udgangspunkt i det ene hovedperspektiv
og forholder sig til konkrete undervisningssekvenser, vil involvere også de to andre hovedperspektiver. Der er altså ikke tale om enten/eller, men
nærmere om både/og. Dette fremgår også af de
spørgsmål/delproblemer, der opstilles nedenfor,
som en illustration af delperspektivernes indhold.
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Nedenfor følger nogle af de delspørgsmål, som vi
forfølger i projektet. Nogle af disse lægger op til
mere generelle overvejelser, dvs. afklaring af vores
syn på fysikundervisning og -læring, mens andre
rummer mere konkrete spørgsmål, som har tæt
tilknytning til vore analyser af de konkrete undervisningssekvenser, interviews mv. I forlængelse af
ovenstående bemærkninger, skal de tre afsnit ikke
opfattes som adskilte.
Elevernes møde med faget:

Hvad stimulerer til forståelse, erkendelsesspring,
hvad udvikler ønskelige kompetencer?
Hvad ”tænder” eleverne? Hvad giver blokering,
afvisning, ligegyldighed eller engagement, udholdenhed, insisteren? Hvad betyder undervisningsstilen, -klimaet, (sam)arbejdsformer? Forholdet til
de andre elever?
Hvad er det svære for bestemte elever eller grupper af elever?
Fag/faglighed:

Hvad er fysik? Hvad er det i gymnasiet?
Hvilke indsigter og kompetencer ønskes udviklet?
Og hvilke er det realistisk at stræbe efter?
“Hvad ønsker læreren, at vi skal gøre nu og hvorfor?” Har elever og lærer samme opfattelse af hvad
det går ud på i fysikundervisningen – lige nu i
denne time og på længere sigt?
Hvad vil det sige at give en fysisk forklaring?
Hvad er det svære? Hvad vil det sige ”at kunne fysik”? At en elev er god til fysik?
Hvilken rolle spiller: begrebsforståelse? Hvad vil
det sige at forstå noget i fysik?

Hvilken rolle spiller traditionel opgaveregning og
arbejdet med åbne problemfelter, hvor der kræves
problemformulering og –behandling? Modelforståelse og modelleringskompetence? Eksperimentelle færdigheder? Forståelse af samspillet mellem
teori/model og eksperiment?
Kognition og læring:

Hvordan udvikles, opstår, konstrueres forståelse af
begreber og problemer? En psykologisk belysning
af det kognitive.
På hvilken måde er eleven subjekt i sin egen læreproces?
Hvilken betydning spiller elevens fagopfattelse,
skoleopfattelse, læringsopfattelse og selvopfattelse?
Hvilken betydning har metakognition?
Opbygning af kvalifikationer i
fysikdidaktik

De grundige indbyrdes diskussioner på baggrund
af mundtlige og skriftlige oplæg har haft stor betydning for deltagernes "selvstudium" og gensidige "videreuddannelse" inden for fysikkens fagdidaktik og beslægtede discipliner, og vi har draget fordel af deltagernes forskellige forudsætninger. Fysikdidaktik er et forskningsfelt med meget
få deltagere i Danmark og det er undtagelsen
mere end reglen at man anerkender forskning i
fagdidaktik ved de naturvidenskabelige institutter
og fakulteter ved danske universiteter. I de øvrige
nordiske lande er der en noget større aktivitet, og
i det større udland finder man betydelige institutioner, ligesom der findes væsentlige internationale netværk, som vedligeholdes ved regelmæssige
konferencer.
Det er et af ALF-projektets resultater, at deltagerne har fået et udvidet kendskab det fagdidaktiske miljø, og at flere nu deltager aktivt i det internationale arbejde. Det indgik i begrundelserne for
ALF-projektet, at den fysikdidaktiske forskning i
Danmark burde støttes og at det ville være meget
ønskeligt, om flere personer – gerne erfarne gymnasielærere – kunne gennemføre et ph.d.-forløb i
fagdidaktik. Det er derfor glædeligt, at Jens Dolin
i løbet af 2001 forventes at indlevere sin ph.d.afhandling til bedømmelse ved IMFUFA, RUC,
og at Verner Schilling nu er godt i gang med et

ph.d.-forløb tilknyttet DIG, Syddansk Universitet
i Odense.
Deltagernes forudsætninger
og indsats

Flertallet af deltagerne i ALF-projektet er fysikere
med mange års erfaring fra undervisning i faget
på gymnasie- og universitetsniveau. Alle har også
tidligere deltaget i større eller mindre udviklingseller forskningsprojekter i forbindelse med gymnasiets fysikundervisning. Jytte Bang har deltaget
i hele ALF-forløbet, dog i mindre grad i observationer og interviews, uden at være frikøbt fra andre forpligtelser. Heldigvis har interessen for ALF
kunnet forenes med interessen for psykologiske
aspekter af læringen på en måde, der har givet
hende fortsat ansættelse, senest som lektor, ved
Københavns Universitet, Institut for Psykologi.
Gitte Ingerslev har i et år deltaget i gruppens arbejde for som dansklærer at kunne tilføre gruppens læringsmæssige og fagdidaktiske diskussioner
et humanistisk perspektiv. Af forskellige grunde
har to af ALF-gruppens medlemmer gjort en
mindre indsats end forudsat. Susanne Stubgaard
havde af skemamæssige årsager ikke mulighed for
at forene observationerne i de to udvalgte klasser
med sin egen undervisning. Undervejs trak hun
sig grundet andet arbejde helt ud af ALF. Karin
Beyer har af helbredsmæssige grunde ydet en
stærkt begrænset indsats i den sidste halvdel af
perioden. Hun har dog, på nær en 3-måneders
periode, deltaget i observationer, interviews, empiribearbejdning etc. i den ene af de udvalgte
klasser, og hun har deltaget aktivt i møder og faglige diskussioner, herunder af kapiteludkast.
Jens Dolin og Verner Schilling har trukket det
store læs i den sidste, lange bearbejdningsfase, og
Jens Dolin har stået for det store arbejde med redigering og teknisk færdiggørelse af afhandlingen.
Ta k

Vi skylder mange mennesker tak for deres støtte
undervejs i projektet. Først og fremmest vil vi
gerne takke de to associerede lærere og eleverne i
de to klasser for at de lod os komme ind i deres
"privatliv" i forbindelse med undervisning og
læring i fysik. De accepterede at vi kom snagende
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med vore spørgsmål og videokamera, og de
prøvede at sætte ord på deres forestillinger om
læreprocesser og fysik. Derudover vil vi gerne
takke Undervisningsministeriets Gymnasieafdeling (nu Uddannelsesstyrelsen/Det gymnasiale
område) for økonomisk og anden støtte og for
stor tålmodighed. Sidst men ikke mindst vil vi
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takke vore familier og nærmeste omgangskreds for
deres endnu større tålmodighed og for at de i det
store og hele bar over med os, når ALF-arbejdet
stjal den tid, der var tiltænkt privatsfæren.
Roskilde, december 2000

Kapitel 2
FREMGANGSMÅDE OG METODISKE
OVERVEJELSER
Af Jens Dolin
Jeg vil i dette afsnit forsøge at beskrive dels hvad
vi rent faktisk har gjort og dels hvilke overvejelser
der ligger bag (og bagefter).
Projektets meget brede problemformulering, som
både indeholder henvisninger til den eksisterende
praksis i gymnasiet og refleksioner over denne,
lægger op til en kombination af empiriske og teoretiske undersøgelser. Da vi samtidig ikke intenderer at udføre en undersøgelse, som kan være repræsentativ for al fysikundervisning i gymnasiet,
men nærmere at afdække nogle karakteristiske
forhold ved den gymnasiale fysikundervisning
med en vis almen forklaringsværdi, vil de kvalitative metoder naturligt nok have betydelig større
vægt end de kvantitative.

Kvantitativ –

Kvalitativ:

Objektiv –
deduktiv –
hård –
videnskab –
positivisme –
kausal –
mekanistisk –
forklaring –
positivisme –
makro –
distance –
ekstensiv –
kulde –
empiristisk –
tal –

subjektiv
induktiv
blød
kunst
hermeneutik
teleologisk
finalistisk
forståelse
fænomenologi
mikro
nærhed
intensiv
følelser
naturalistisk
ord

K VA L I TAT I V E O G K VA N T I TAT I V E
METODER

I litteratur om sociologisk/psykologisk forskning
skelnes der ofte skarpt mellem kvantitative og
kvalitative metoder. Quantitas på latin betyder
størrelse, mængde, mens qualitas betyder beskaffenhed og egenskab. De to tilgange har derfor forskellige målsætninger og arbejder med forskellige
spørgsmål. Den kvantitative undersøgelse fokuserer på størrelsen af et på forhånd afgrænset fænomen, ofte for at verificere/falsificere en hypotese.
Den kvalitative undersøgelse arbejder med at karakterisere, at gestalte, at undersøge beskaffenheden af et fænomen, måske så man bliver i stand til
at opstille en hypotese.
Bengt Starrin (1994) morer sig med, på basis af
en række forfatteres forskellige opfattelser af kvalitativ og kvantitativ forskning, at opstille nedenstående liste med kendetegn på de to metoder:

En sådan opstilling i to modstillede ordsæt kan
give indtryk af to uforenelige tilgange. Der er
imidlertid ikke tale om to typer af metoder, som
udelukker hinanden, men om at finde den undersøgelsesmåde, der passer bedst til det, man er interesseret i at få noget at vide om.
Kvantitative undersøgelser arbejder med data der
kan kvantificeres, dvs. beskrives ved hjælp af tal.
Man vil typisk gennem en kvantitativ registrering
forsøge at kortlægge et felt for at finde ud af hvordan interessante problemer eller egenskaber fordeler sig – interessante i den forstand at de vedrører
mange personer og derfor er karakteristiske for
feltet. Man kan desuden undersøge, om der er
nogle korrelationer mellem de forskellige fordelinger – hvilket ikke skal forveksles med årsagssammenhænge, det oftest vil kræve en kvalitativ
undersøgelse at fastlægge. Hvis man spørger nok
mennesker, giver kvantitative målemetoder mulighed for generaliseringer. Man kan fx have nogle
ideer om sammenhængen mellem undervisningsform og elevudbytte, men det er umuligt at sige
noget generelt herom på basis af egne og nogle
13

kollegaers erfaringer. Hvis man derimod undersøger mange læreres undervisning og deres elevers
udbytte heraf, bliver et evt. mønster mere troværdigt som et generelt billede af feltet. Diskussionen
kommer så til gengæld til at dreje sig om målbarheden af undervisningsform og elevudbytte.
Problemet med de kvantitative opgørelser er, at de
ikke altid bringer os så langt hvad angår forståelse
for, hvad der sker. Hvorfor virker fx en bestemt
undervisning på en bestemt måde? For at forstå
sådanne sammenhænge er man nødt til at være til
stede og forsøge at finde ud af hvorfor, der sker
det, der sker. Hvilken betydning tillægger de forskellige involverede bestemte hændelser? Ja, oplever de i det hele taget det samme – hvad er der
egentlig sket? Selv om 1000 elever fx skriver, at de
er glade for fysikøvelser (eller det modsatte), hvad
er det så et udtryk for? Er de glade for den variation i undervisningen, fysikøvelser giver, og ville
de derfor være lige så glade for at se en film? Synes de, de lærer mere fysik gennem øvelserne? Og
hvad forstår de så ved at lære mere fysik? Osv.
De kvalitative metoder forsøger at indfange svarene på sådanne spørgsmål. Gennem observationer og interviews vil man kunne få uddybet relevante forhold, og man vil kunne fortolke hændelser for at finde meninger og årsager. Man vil
prøve at forstå de involveredes handlinger – hvad
er meningen med det vi ser, hvad betyder det for
de involverede? Kvalitative undersøgelser baserer
sig således på en tro på det intentionelle i mennesket, på at handlingerne er hensigtsmæssige ud fra
en eller anden logik. Formålet er ofte at finde
denne logik.
En af de kvantitative metoders store fordele, er
den højere grad af kontrol af de variables indflydelse på undersøgelsen og større mulighed for reproduktion. Man arbejder med et stort materiale,
fx mange elever og mange besvarelser, så man kan
opnå en bestemt grad af repræsentativitet. Men
dette opnås altså på bekostning af forståelse for,
hvorfor det observerede foregår. Dermed mister
man nogle pejlemærker for handling. Man må
vide, hvorfor noget sker, for at kunne handle hensigtsmæssigt i forhold til det.
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I modsætning hertil vil en kvalitativ undersøgelses
resultater i ringere grad kunne kontrolleres og
reproduceres. Man taler fx med en bestemt elev i
en bestemt kontekst, og andre elever ville sandsynligvis reagere anderledes. Alligevel kan man
vurdere almengyldigheden af sit materiale fx ved
at kombinere den opnåede indsigt med den
øvrige viden, man har om feltet. Styrken ved kvalitative undersøgelser er så, at man får indsigt i,
hvordan og hvorfor nogen føler , tænker og handler, som de gør. En sådan erkendelse kan have en
høj brugsmæssig værdi, idet det er muligt herudfra at formulere krav til ændret praksis.
Men de to tilgange er vævet meget ind i hinanden. De kvantitative data kan jo være rammerne
for de kvalitative observationer og kendskab hertil
vil ofte være en nødvendig forudsætning for en
korrekt tolkning. Desuden kan kvantitative data
afsløre hvilke problemstillinger, der har et omfang, så de berettiger til en kvalitativ behandling.
Omvendt kan en kvalitativ undersøgelse afsløre
nogle aspekter, som det kan være interessant at
undersøge i en større målestok. Vi har da også i
vid udstrækning koblet de to. Fx har vi stillet
åbne spørgsmål i spørgeskemaerne, som vi senere
har fulgt op i interview, og vi er ved tolkningerne
af videooptagelser gået tilbage og set i spørgeskemaerne, hvad de enkelte elever har svaret på
spørgsmål, som kan have betydning for tolkningen. Vi har også i afsnit af vores spørgeskemaer spurgt om forhold, som vi har fundet interessante på baggrund af kvalitative data.
De forskellige slags viden, de to typer metoder giver, opfattes ofte som havende forskellig status,
forskellig grad af “sandhed”. Viden, der udtrykkes
i tal, har en høj grad af autoritet over sig. Tal anses for objektivt sande, dvs. neutrale og pålidelige
og uafhængige af interesser. Kvalitative data er i
sagens natur oftest personlige udsagn, og de affærdiges derfor ofte som subjektive og partsindlæg.
Skellet er imidlertid til en vis grad kunstigt. Alle
kvantitative data er samlet af mennesker med et
bestemt sigte for øje. Nogle informationer er udvalgt på bekostning af andre, evt. fordi det var
muligt at måle dem, og de præsenteres på en bestemt måde. Oplysningerne er derfor ikke neu-

trale, men repræsenterer nogle synspunkter. Ved
de kvalitative data er det mere åbent, hvilke holdninger der ligger bag forskellige udsagn, og at der
er tale om en tolkning foretaget af bestemte personer.
Men det er vigtigt at slå fast, at begge de to tilgange stiller krav til systematik, pålidelighed og
troværdighed. Også den kvalitativt orienterede
forsker er bundet af det empiriske materiale. Så
forskerens subjektivitet spiller ikke en større rolle i
kvalitativt orienteret forskning end i kvantitativt
orienteret. I begge tilgange skal forskeren træffe
valg begrundet i virkeligheden.
H VA D H A R V I G J O R T ?

Vi har fulgt fysikundervisningen i to klasser gennem det obligatoriske niveau i 1. og 2. g. De to
klasser er pragmatisk valgt, gennem de lærere,
som ALF-gruppens medlemmer havde kendskab
til og som vi mente ville være villige til at indgå i
projektet. Desuden skulle skolerne af transportmæssige årsager ligge i Hovedstadsregionen, men
ikke i områder med et meget specielt elevgrundlag.
Tidligt i foråret 1996 fik vi aftaler med en kvindelig lærer, T., og en mandlig lærer, T., som begge
skulle starte med en ny 1.g til august. Begge fik
60 timer pr. år for det ekstraarbejde deltagelsen i
projektet ville medføre (møder, interview, andre
undervisningsformer mm).
Vi har i løbet af de to år vi fulgte klasserne indsamlet en bred vifte af empiri:
– observationer af klassen og udvalgte grupper
under normalundervisning, udarbejdelse af
feltnoter
– videooptagelser af store dele af undervisningen
– observationer af arrangerede situationer.
Videooptagelser af situationerne
– elevspørgeskemaer
– elevinterview (både individuelle og gruppevis)
– lærerinterview og lærernes egne nedskrevne
overvejelser
– elevmateriale (skriftlige opgaver, prøver, fysikrapporter, projektrapporter, dagbøger)

Dette materiale har vi tolket på forskellig vis.
Vi har foretaget mange teoretiske overvejelser. Vi
har i så stor udstrækning som muligt forsøgt at
sammenholde teorierne med vores empiri, så teorien enten kunne give en ramme for tolkningerne
eller empirien kunne belyse teorierne.
Vi har også samarbejdet med de to lærere. De er i et
vist omfang blevet inddraget i selve forskningsprocessen, idet vi har fortalt om vores tolkninger,
og vi har diskuteret dem og deres mulige konsekvenser for undervisningen. Ansvaret for undervisningen var dog altid lærernes.
V I D E O O P TA G E L S E R N E

Vi startede forløbene i begge klasser med at præsentere os selv og projektet og få elevernes accept
af og lyst til at deltage. I begge klasser har vi derefter fulgt størstedelen af timerne i fysik og optaget de fleste af disse på video. Især i starten optog
vi alle timer, mens vi efterhånden, som vi fik etableret et mere snævert focus, indskrænkede optagelserne til udvalgte perioder.
Videooptagelser udgør en central del af denne undersøgelse, og jeg vil derfor gøre mest ud af denne
metode.
Det er et centralt spørgsmål, i hvor høj grad vores
tilstedeværelse og vores videokameraer påvirkede
eleverne. Det er vores opfattelse, at påvirkningen
var minimal. Efter de første timer i klasserne indgik vi som en naturlig og accepteret del af klasserumssituationen. En gruppe, der blev optaget,
kunne selvfølgelig bruge kameraets tilstedeværelse
som en anledning til en morsom bemærkning,
men det afstedkom tydeligvis ikke en vigtig
adfærdsændring.
Vores videooptagelser kan klassificeres i tre grupper1:
Video 1: Hele klassen.

Kameraet står fast i et hjørne af klasselokalet og
indfanger den naturlige undervisningssituation.
Kameraet fungerer således som den traditionelle
notetagende observatør, men mere "objektivt" og
mere "holistisk" idet også den nonverbale kom1 Baseret på oplæg af Tove Rasmussen på møde den 1/11
1996. Oplægget tog udgangspunkt i Idit Harel (1991).
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munikation indfanges fx i form af nik, hovedrysten, åndeligt fravær mm. Der er en åben fokusering på klassen som kan vise klassekulturen og enkeltelevers roller i klassesammenhængen. Der er
dog også mulighed for at zoome ind på udvalgte
hændelser. Der er ingen interaktion mellem klassen og kameraføreren, der optræder som Harels
"silent observer", dvs vores tilstedeværelse har
ikke influeret på klassens ageren. Det ligger også i
klasseundervisningssituationen, at aktiviteterne er
koncentreret om læreren og lærerens dialoger med
enkeltelever, så der er så at sige ikke plads til at
inddrage en observatør.
Formen kan dokumentere udviklingen i såvel
klassens fungeren som i enkeltelevers forholden
sig til klasseundervisningen og forholdet mellem
eleverne – stemningen i klassen. Desuden indfanger den lærer-elevdialogerne.
Formens svaghed er at man ikke kommer tæt på
individets læreproces, men man indfanger klasserummets betydning og klassedialogen. Rent teknisk er det et problem at den indbyggede mikrofon indfanger hele lydbilledet, hvor der er meget
støj og det ofte er svært at skelne enkeltpersoners
tale.
Video 2: Gruppen.

For at komme tættere på læreprocessen følges en
enkelt gruppe. Kameraet står fast på gruppen men
med mulighed for at zoome ind på spændende
begivenheder og en ekstern mikrofon står på bordet så samtalerne i gruppen kommer klart med
(dog stadig med nogen baggrundsstøj). Gruppen
er udvalgt ud fra tidligere observationer, spørgeskemaerne og i samråd med læreren, men uden
den selv er klar over sin særstatus. I enkelte
tilfælde har vi efter nogen tid sat den i eksperimentelle situationer (fx problemløsning, begrebslæring) så læreprocesserne bedre kunne dokumenteres fx ved at bede gruppens medlemmer "tænke
højt", tage runder o.l. Der sker således en didaktisk fokusering og kameraføreren interagerer af og
til med gruppen. Kameraet er mere fortolkende
og formen ligger tættest på Harels "note-taking"
kamera.
Videokameraet vil her have større indflydelse på
det observerede end ved klasseoptagelserne. Der
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er større intimitet i gruppearbejdsorganiseringen
og mere rum til kontakt med andre (både elever
fra andre grupper og videoføreren). I de (sjældne)
eksperimentelle tilfælde har vi direkte skabt
observationssituationen og påvirker den fx ved at
gribe ind og stille spørgsmål.
Vi er ikke som ved klasserumsundervisningen "en
flue på væggen".
Video 3: Individet.

Dette er en fuldt og åbent iscenesat situation med
en personlig fokusering, og der vil således være fuld
interaktion mellem kamerafører og det enkelte individ. Formen giver mulighed for at inddrage individets livsverden og den ligger tæt på Harels
"holistisk dokumentation".
Vi har primært brugt formen ved optagelse af
elevinterview foretaget i et særligt lokale for at
udelukke fremmed støj og påvirkning. Nogle af
disse interview er kommet ind på elevernes baggrund og livssituation (i det omfang det ansås
som havende relevans for deres skoleliv), hvilket
har kunnet gøre tolkningen mere solidt funderet
(øget dens validitet, et begreb der udfoldes senere).
Formen kan også anvendes til dokumentation af
enkeltindividers lærehandlinger ved at arrangere
og optage sådanne. Dette har vi dog ikke gjort. Vi
har eksempler på fokusering på enkeltelever i pararbejde, men eleverne har her ikke været stillet i
situationer, hvor de har handlet anderledes end de
ville have gjort i gruppearbejde.
Videokameraet vil have direkte indflydelse på det
observerede og skal inddrages i en tolkning.
Vi har i vores observationer gjort brug af alle tre
former, og de har haft mulighed for at supplere
hinanden.
Klasseoptagelserne er taget så jævnligt, at det er
muligt at følge udviklingen i klassen og i enkeltpersoners ageren. Efterhånden som interessen
koncentrerede sig om udvalgte elever blev disse i
særlig grad optaget, så det har været muligt at
følge disse gennem de to år.
Tyngden i optagelserne ligger i gruppeoptagelserne. Det er her det er muligt at gå dybere i enkelte elevers faglige tilegnelse og i de processer der

foregår i grupper og som ofte er rammen om den
enkeltes læring.
Der er optaget enkeltinterview af eleverne i xklassen 1.g lige efter efterårsferien og igen ved
valgfagssnakken i februar og igen i efteråret i 2.g,
således at det er muligt at følge den enkelte elevs
udvikling i holdning til fag, skole, liv. Det er også
muligt at registrere individers refleksioner over
deres tilegnelsesproblemer. Der er tilsvarende foretaget interview af eleverne i y-klassen.
I takt med projektets udvikling er skellet mellem
de tre former for videooptagelse delvis opløst.

me måde, ville tolke den som os. Begrebet giver
især mening ved kvantitative undersøgelser, fx ved
karaktergivning i forbindelse med eksamen, hvor
eksamens pålidelighed kan udtrykkes ved hvorvidt den enkelte censor giver samme karakter for
ens præstationer og ved den grad af overensstemmelse der er mellem forskellige censorers karaktergivning for samme præstationer. Der er tale om
undersøgelsens og undersøgelsesmetodens konsistens, reproducérbarhed og stabilitet.
Begrebet deles ofte op i to dele, nemlig ekstern og
intern pålidelighed.

Te k n i k k e n

Ekstern pålidelighed (eller stabilitet) siger noget
om hvorvidt andre forskere ved anvendelse af
samme metodik vil komme frem til samme resultat. Forskellige censorer skulle gerne bedømme
samme eksamenspræstation til samme karakter.
Ville andre forskere i vores sted få samme indsigt?

Rent teknisk har vi anvendt 2 stk Panasonic NVS90 super VHS-C. Vi optog altså i super-VHS
format på compact-kassetter. Vi gik ret hurtigt
over til at anvende ekstern mikrofon, en Shure
Prologue, model 16L, som har en cirkulær karakteristik med kort horisont, hvilket var ideelt til
gruppeoptagelser i klasserum. At optage i super
VHS gav en høj teknisk kvalitet, hvilket var en
fordel ved senere redigering, men prisen var, at vi
ikke kunne se optagelserne fra kassetten i en almindelig videoafspiller, men kun via kameraet.
I starten af projektet fik vi derfor overspillet optagelserne til betacam, hvorfra vi fik trukket en
VHS kopi med tidskode. Vi kunne så se kopien
på vores videoafspillere, og få klippet i en god
kvalitet fra betacam båndene. Det var imidlertid
en dyr løsning, og da vi desuden ikke havde så
stort behov for at redigere bånd, endte vi med selv
at tage VHS-kopier af super VHS-C båndene, og
at foretage sammenklipninger selv vha kamera og
videobåndoptager.
PÅLIDELIGHED OG GYLDIGHED

Det er centralt for en undersøgelse som denne at
spørge, i hvor høj grad man kan stole på observationerne og tolkningerne. I hvor høj grad er de
udtryk for det, der skete, og kan man stole på vores forståelse af det? Denne troværdighed beskrives
ved hjælp af begreberne pålidelighed og gyldighed.
Pålideligheden (også kaldet reliabiliteten) af en undersøgelsesmetode (og dermed af undersøgelsen)
fortæller noget om hvorvidt andre ville få samme
indsigt som os, ville vurdere situationen på sam-

Intern pålidelighed handler om undersøgelsesmetodens indre konsistens, dvs at de samme forskere
ved anvendelse af metoden på et andet objekt –
eller på samme objekt til et andet tidspunkt – vil
komme til det samme resultat. Metoden skal således ikke rumme mulighed for indre modsigelser,
men give et entydigt resultat for de, der anvender
den. En censor skal kunne bedømme opgaver på
samme måde år efter år, og bedømme niveaumæssigt ens besvarelser på samme måde. Resultatet
må ikke være påvirkeligt af undersøgerens humør,
hvornår på dagen undersøgelsen foretages, hvem
der undersøges osv.
Det er tydeligt, at ovennævnte formuleringer har
svært ved at indfange det der sker, når man som vi
arbejder med kvalitative metoder. Vi måler ikke
på en situation, men undersøger og tolker den. Vi
skal så klart og præcist som muligt afdække struktur og dynamik i de observerede handlinger. Som
Jette Fog (1994, s.157) udtrykker det:
Vi har ikke brug for et “mål”, som på forhånd er
stemt og beregnet til at kunne måle i alle mulige
forskellige situationer. Vi har tværtimod brug for, at
vores undersøgelsesmetode hver gang kan indstilles
på det fænomens særegenhed, som den skal undersøge.
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Hvis vi alligevel skal udtale os om vores undersøgelses pålidelighed, kan vi fremdrage følgende:
Vo r e u n d e r s ø g e l s e r s e k s t e r n e
pålidelighed

Problemet er, at hændelser, som dem vi undersøger, ikke kan gentages; de er enestående og derfor principielt utilgængelige for andre forskeres
vurderinger. Men netop ved en videooptagelse
indfanges så store dele af feltet, at det er meningsfuldt efterfølgende at tolke på optagelsen. Her bliver optagelsesmetodens interne pålidelighed til
gengæld vigtig: At man kan stole på at forskerens
optagelse ikke er anderledes biased af den aktuelle
situation end af andre situationer. I det omfang
dette er opfyldt, kan man godt tillade sig at sige,
at hændelsen gentages, og man kan lade andre
forskere komme med deres tolkninger ud fra
samme metodik, og dermed vurdere metodens
eksterne pålidelighed.
Vi har ofte været to observatører i klassen, som
senere har foretaget hver sin tolkning af karakteristiske klip af det observerede, og disse tolkninger er så blevet fremlagt for hele ALF-gruppen. Vi
har herigennem opbygget en fælles tolkningsramme.
Kvale (1984) opererer med tre fortolkningsniveauer til indfangning af den eksterne pålidelighed: Selvforståelse, common sense fortolkninger
og teoretiske fortolkninger:
• Ved det første fortolkningsniveau vil man
undersøge, om de observerede kan bekræfte, at
ens tolkninger er i overensstemmelse med deres
egen opfattelse. Det kan fx ske ved at lade dem se
en videosekvens og komme med deres egen opfattelse af situationen og sammenholde den med
observatørens. Dette har vi gjort i begrænset omfang.
• Ved commen sense fortolkningen kan man få
sine tolkninger bekræftet af andre, der kender de
observerede fx en anden observatør eller klassens
lærer. Vi har i vid udstrækning diskuteret vores
tolkninger med hinanden og de respektive lærere,
således at vi har sikret os mod fejltolkninger pga.
manglende kendskab til rammerne og et bredere
kendskab til eleverne.
• Ved den teoretiske fortolkning kan man lade en
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kompetent forsker vurdere sin fortolkning. Vi har
diskuteret videosekvenserne med andre forskere
både på konferenser og seminarer, og har herigennem set at vores tolkninger kan forstås og accepteres af et bredt udsnit af forskermiljøet.
Vo r e u n d e r s ø g e l s e r s i n t e r n e
pålidelighed

Man er altid påvirket af situationen, fordi man er
en del af den. Men man kan eksplicitere forholdene, observationerne er sket under, og forsøge
herudfra at synliggøre de relationer, der er mellem
observatør og de observerede, og vurdere hvilken
påvirkning disse har på tolkningerne.
Selv om man, i hvert fald i en kvantitativ forskningsmetodik, ofte forsøger at adskille forsker og
forskningsobjekt, så er det et problem, at jo mere
instrumentelt og distanceret forskeren forholder
sig til personerne der undersøges, desto mindre
får han/hun at vide. Neutralitet kan tilstræbes,
men aktiv holden sig uden for det sociale rum
kan af de personer, der er genstand for observation, opfattes som fornærmende og følelseskoldt,
og dermed påvirke det observerede felt. Dette
gælder naturligvis i høj grad i situationer, hvor
man som forsker er tæt på andre personer, fx ved
interview eller ved arrangerede undervisningssituationer. Men også ved videooptagelse af gruppearbejde er man tæt på hinanden, dele af den samme
virkelighed, og derfor til en vis grad forbundne.
Man må derfor som klasserumsforsker finde en
måde at forholde sig til eleverne og lærerne på,
som ikke påvirker situationen væsentligt, men
som samtidigt gør at man bliver accepteret som
en del af klassens miljø.
Vi mener, at vi ret hurtigt blev en del af klassen. Vi
var “alferne”, og vi blev tiltalt, og svarede, kendte
elevernes navne. Nogle gange spurgte eleverne os
om noget, og hvis det ikke influerede på lærerens
intentioner, svarede vi. Eleverne kunne fjolle med
mikrofonen, men vi følte ikke, de ellers opførte sig
anderledes, end de ville have gjort uden os.
Den interne pålidelighed glider flydende over i
begrebet gyldighed.
Gyldighed

Gyldighed (eller validitet) er et udtryk for i hvor
høj grad man rent faktisk undersøger det man

gerne vil undersøge. Altså at ens metodik er anvendelig til det ønskede formål. Et velkendt eksempel på at det ikke altid er tilfældet er eksaminer som mål for fagligt niveau. Måske måler en
eksamen snarere elevens evne til at gå til eksamen
end vedkommendes dybereliggende forståelse af
faget.
For tolkende metoder er gyldighedens kobling
med den interne pålidelighed tydelig. Hvis metodikken ikke formår at tage højde for personlige
forhold vil disse påvirke hele undersøgelsesfeltet,
og dermed undersøgelsesresultatet, så vi ikke kun
undersøger et bestemt objekt eller fænomen i sig
selv, men fænomenet sådan som det er under
påvirkning af forskeren. Desuden påvirkes forskerens opfattelse af det observerede af den teoretiske
forforståelse. Det sete afhænger af øjnene der ser.
En måde at komme ud over disse forhold på, er
ved at argumentere for den udførte analyse, således
at kriterierne for vurderingerne er gjort eksplicitte. Jette Fog (1994, s.166-170) giver et eksempel på en sådan trinvis og systematisk afprøvning
af gyldighed:
a) Identifikation af de begreber, der kommer til
syne i materialet, og en redegørelse for hvorfor det
er fornuftigt at fremhæve netop disse træk. Det
kan være kriterier, som er udviklet ud fra teoretiske betragtninger, og som tilpasses de konkrete
forhold.
b) Korrespondens, dvs. en dokumentation for hvor
udbredte de identificerede træk er i materialet og
hvordan de hænger sammen med andre begreber.
Dette skal sikre mod en ensidig brug af empirien.
c) Det sidste trin drejer sig om koherensen i materialet, dvs den indre logik, som der er mellem de
forskellige dele og aspekter af materialet.
Ved at følge disse trin kan man sandsynliggøre, at
ens fortolkninger er dækkende for den observerede virkelighed.
En vigtig forudsætning for at kunne foretage disse
trin, er at kende det undersøgte felt godt. Georg
Homan (1966) har med dette udgangspunkt udarbejdet nogle retningslinier for hvordan man kan
øge et forskningsprojekts validitet. Han opererer
med 6 synsvinkler på en undersøgelse, hvor de 5
er gengivet her (den 6., konsensus, hører efter
min opfattelse mere under ekstern pålidelighed):

1. Tid. Jo længere tid man opholder sig i den
gruppe, man skal studere, jo større er sandsynligheden for at man fortolker sine observationer
på en logisk konsistent måde, at man ikke springer til en hurtig konklusion. Vi har været mange
timer i de observerede klasser. Vi synes vi kender
eleverne lige så godt som man som lærer kender
sine elever. Ja, måske bedre, idet vi har studeret
dem på video, har interviewet dem, har fået deres
holdninger på spørgeskema osv.
2. Sted. Jo tættere man rent geografisk er på dem,
man skal observere, jo bedre fortolkningsmulighed. Ved klasserumsobservationer er man selvfølgelig i klasserummet, men (geografisk) nærhed vil
her også sige at sidde så tæt ved de observerede fx
ved gruppearbejde, at man kan høre og se detaljer.
Ikke alene var vi selv tæt på gruppen, men vores
videokameraer og mikrofoner registrerede alt, der
foregik.
3. Variation af omstændigheder. For at lære klassen
bedre at kende, vil det fx være lærerigt at følge
dem over en hel skoledag og se hvordan forskellige elever agerer i forskellige fag.
4. Sprog. Kendsskab til de observeredes sprog er
nødvendig for en korrekt fortolkning. Måske især
i ungdomsgrupper, hvor sprogkoden kan være
meget forskellig fra observatørens.
5. Intimitet. Jo højere grad af intimitet, nærhed og
fortrolighed, man opnår med de observerede, jo
mere nøjagtige fortolkninger. Intimiteten kan opnås ved at deltage i "private" arrangementer, dvs
arrangementer uden for det normale observationsrum fx ekskusioner, teselskaber, klassefester
o.l. og her indgå i diskussioner og almindelig selskabelighed. Dette har vi kun gjort i meget begrænset omfang, men alene den mængde tid, vi har
tilbragt blandt eleverne, har givet en vis fortrolighed. Vi er blevet kaldt “alferne” af eleverne, og
inddraget i deres diskussioner. Faren ved en sådan
nærhed er, at man mister sin objektivitet, at man
går fra at være observatør til at være deltager. Der
kan godt være forekommet sådanne tilfælde.
Sammenhængen mellem
pålidelighed og gyldighed

Der er ikke nogen enkel sammenhæng mellem
pålidelighed og gyldighed, og det er ikke altid
muligt at skelne mellem dem. Men jeg er enig
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med Jette Fog i at betragte pålideligheden som en
forudsætning for gyldigheden. Selv om vi sikrer os
en høj pålidelighed er det helt centralt at fastholde gyldigheden. Det er ikke nok at andre forstår vores spørgsmål, vi skal være sikre på at vi
stiller de rigtige spørgsmål, at vi undersøger det vi
gerne vil.
Overordnet set vil vi mene, at projektets resultater
har en relativ høj gyldighed. Alle de 5 områder,
som Homan opstiller for at øge en undersøgelses
gyldighed, har vi i vid udstrækning dækket. Ved
desuden at have en meget forskelligartet empiri,
har vi mulighed for at sammenholde de samme
elevers udsagn og ageren – også over tid. Vi kan
således sammenholde elevers udsagn i interviews
og spørgeskemaundersøgelser med vores observationer, og på den måde undersøge konsistens og
inkonsistens mellem elevudsagn og handlinger.
TEORIAFKLARING

Vores teoretiske udgangspunkt har for de fleste i
gruppen været en relativ bred og upræcis konstruktivistisk opfattelse af læring og for andre en
mere stringent kognitionspsykologisk tilgang. Det
har været en væsentlig del af gruppens arbejde at
få disse synspunkter til at mødes – med hinanden
og med empirien. Vi har derfor læst og diskuteret
forskellige (især) konstruktivistiske teorier og
konfronteret dem med hinanden og empirien.
Det har i høj grad været en gensidig proces, hvor
teorien har givet nye synsvinkler på empirien, og
hvor empirien på sin side har afsløret begrænsninger i og stillet krav til de anvendte teorier. Denne
vekselvirkende arbejdsform har nuanceret vores
teorigrundlag, og tydeliggjort for os, at et så komplekst felt, som det vi undersøger, ikke kan rummes af én teori. Vi har derfor inddraget en bred
vifte af – primært konstruktivistisk orienterede –
tilgange, således som det fremgår af de forskellige
afsnit.
Fx har vi, for at få indfanget gruppelæreprocesserne, trukket på sociokulturelle tilgange, og her
indenfor specielt dialogiske læringsopfattelser.
Den kulturhistoriske tradition har derfor fået en
relativ central plads.
Teoriafklaringerne har været en central del af vores arbejde, netop fordi vi har fokuseret på kvali20

tative aspekter. Vi har afsøgt mulige forståelsesrammer og relateret vores forforståelse og det empiriske materiale hertil. Derfor har vi i rapporten
medtaget afsnit der tilsyneladende alment diskuterer teoretiske positioner. Disse afsnit er imidlertid skrevet på baggrund af fælles arbejde med den
indsamlede empiri, og vi håber at de kan være
med til at udvikle og fremme andres refleksioner
over undervisning og læring i fysik.
TOLKNINGERNE

Vi startede observationerne med et meget bredt
fokus. Vi fulgte simpelthen med i timerne, og
lærte klasserne og lærerne at kende. Efterhånden
dukkede der situationer op, hvor der “skete noget” rent læringsmæssigt. Det kunne være en
klasseundervisningssituation, hvor der tydeligvis
ikke skete det læreren var interesseret i, eller et
gruppearbejde, hvor eleverne syntes at opnå en erkendelse. Der skete en identifikation i Jette Fogs
betydning. Disse situationer så vi igennem og diskuterede hvad der skete. Vi valgte nogle eksemplariske sekvenser, og bearbejdede dem efter følgende tretrinsraket:
• Struktureret beskrivelse
• Tolkning af udsagn – hvad er de udtryk for?
• Indpasning i en teoriramme
Som en del af denne proces diskuterede vi situationernes korrespondens og koherens for at sikre
gyldigheden af det udvalgte materiale.
En stor del af tolkningerne er foretaget på grundlag af elevdialoger udskrevet fra videooptagelser.
Jeg vil derfor specielt omtale hvilke problemer der
er forbundet hermed.
Dialoganalyse af videooptagelser

Dialogens datagrundlag er i første omgang de
ytringer som lærere og elever frembringer i klasserummet, men i overensstemmelse med Bakhtins
dialogbegreb (se kap. 11 ) er det også deres skriftlige frembringelser samt de overvejelser de gør undervejs. At undersøge alle disse data er alene af
omfangsmæssige grunde svært, men der knytter
sig desuden en række metodiske problemer hertil,
som jeg vil fremdrage.

Når klasserumsaktiviteterne bliver forskningsdata
flyttes de fra den kontekst, hvori de er dannet, til
forskerens sfære. Ved undersøgelser af sproglig/social/kulturel mening og betydning, som er
stærkt kontekstbundet, vil udvælgelsen, præsentationen og den nye kontekst, forskeren bringer
dem i, i høj grad påvirke dataenes information og
betydning. Ved vores analyser gør vi dataene til en
del af vores betydningsverden, og de bliver derfor
også data om os (Lemke 1998, p.1176).
Dialoganalyse er et forsøg på at finde mønstre via
aggregering af hændelser, som hver især trækkes
ud af deres kontekst efter nogle bestemte kriterier.
Et vigtigt princip for aggregering er covariation:
En ændring i kontekst eller et tilbagevendende
karakteristisk træk ved konteksten afføder en bestemt ændring eller et bestemt udtryk i dialogen.
Disse covariationsmønstre kan være svære at fange
ud fra et begrænset datamateriale, især hvis man
ikke ser efter nogle sammenhænge som man på
forhånd har valgt at interessere sig for. I sådanne
tilfælde kan validiteten af ens analyse være meget
lille. Vi har startet vores observationer med et meget åbent fokus, og de mønstre vi fremdrager er
vokset frem af mange timers tilstedeværelse i klassen, samtaler med elever og lærer, læsning af elevarbejder, iagttagelse af videooptagelser mm. Herved har vi tilstræbt en så høj grad af validitet som
muligt. Men det er stadig vores analyser og vores
meningstilskrivelse, så reliabiliteten er ikke nødvendigvis meget høj. Vi har dog fremlagt vores
analyser for hinanden og på den måde sikret os, at
vi ser de samme hændelser og tilskriver dem den
samme tolkning.
Covariation er udtryk for en ændring og en ændring sker i forhold til noget, hvorfor sammenligning er en central del af dialoganalysen. Følges
fx bestemte elevers adfærdsmønstre er det vigtigt
også at følge andres for at se om disse handler anderledes eller på samme måde.
Jo mere omfangsrigt materiale man har, jo højere
grad af validitet kan opnås. Videooptagelser –
som har udgjort et centralt datamateriale for os –
er ekstremt informationsholdigt: Ord, betoninger,
intonationer, gestus,... alt er med. Men samtidig

er en bearbejdning nødvendig for at få reduceret
kompleksiteten, og dette er netop hvad der sker
ved analysen. Når en sekvens er fundet interessant
er den typisk blevet skrevet ud. Herved sker der
en ejendommelig dobbelthed: På den ene side ser
man hvor mange fyldord, gentagelser, abrupte
sætninger, pauser, ændringer osv. mundtlig sprog
består af. Udtryk, som man ikke er opmærksom
på når man overværer episoden eller ser videooptagelsen, og som i daglig tale virker naturlige,
springer i øjnene når de skrives ned. Der er udsagn og ytringer som i deres rette, talte kontekst
er fuldt forståelige og meningsfulde, men som
skrevet ned virker nærmest uforståelige. Så transkriptionen udvider ens oplevelse af optagelsen.
Men på den anden side, og dette er tolkningsmæssigt vigtigere, er det forbløffende hvor lidt af
den aktuelle, filmede hændelse, der kommer med
på en udskrift. Ofte har man ved gennemlæsning
af en sådan udskrift svært ved at genkende sekvensen og forstår næsten ikke hvorfor den var interessant og kan ikke lysende klart se de pointer
som var tydelige på videobåndet. Udskriften
mangler den intonation som kan afgøre om en ytring er et samtykke eller det modsatte, om det udtales tøvende eller sikkert, ironisk, fjollende osv.
Ved gentagne gennemsyn af videoen kan noget af
dette tilføjes udskriften, især pauser, afbrydelser
o.l, men jo mere man tilføjer af den slags nonverbale ytringer jo mere bliver udskriften forskerens
tolkning af hændelsen.
Det er altså vigtigt at være opmærksom på, hvor
stor en del af den sproglige mening der er intertekstuel. Den ligger i gestus, attituder, betoninger,
i valg af ord og vendinger i relation til den aktivitet den indgår i. Den sproglige mening er desuden som nævnt stærkt kontekstbundet. Mange
ytringer giver kun mening hvis man ekspliciterer
hvilken sammenhæng de indgår i. Der kan være
tale om en faglig sammenhæng, en aktuel situation
eller en kulturel kontekst: Er eleverne ved at repetere et emne eller ved at få det introduceret? Hvad
er der sket tidligere i forløbet? Er sekvensen sidst
på dagen hvor elever tit er trætte og uoplagte, er
nogle bestemte dominerende elever fraværende
el.lign.? Hvordan er klasserumskulturen, hvordan
taler læreren normalt til eleverne, hvordan er
stemningen, hvilken rolle har bestemte elever?
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For at kunne tage højde for disse kontekstbindinger er det vigtig at alle udsnit af undervisning placeres i den kontekst som er nødvendig for at
kunne foretage en valid tolkning.
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Del II
FYSIKUNDERVISNING I TO KLASSER

I dette afsnit præsenteres de to klasser, som ALFprojektet har fulgt – et kapitel til hver klasse. Formålet er at vise og diskutere en række forhold
vedrørende både elever og lærere, der har betydning for hvorledes undervisningen forløber, og
dermed for hvilken læring, der er mulig.
Elever er forskellige, og klasser er forskellige, og
de to klasser er på ingen måde udvalgte ud fra et
repræsentativitetssynspunkt. Men der afdækkes et
felt af meninger og holdninger, der kan begrebssætte de muligheder, problemer, glæder og svagheder, der set fra elev- og lærerside er forbundet
med fysikundervisningen i gymnasiet.
Gennem interview og spørgeskemaer lader vi elever og lærere komme til orde, og vi prøver at systematisere oplysningerne. Vi spørger lærerne om
deres formål med undervisningen og deres syn på
læring og fysik. Vi spørger eleverne om deres opfattelse af læring, deres holdning til forskellige arbejdsformer, hvad de synes er svært ved fysik osv.
Herigennem udkrystalliseres nogle problemfelter,
som de senere kapitler tager fat på at analysere.

Indholdsfortegnelse del II

Kapitel 3. X-klassen
Læreren
Eleverne
Hvad viste observationerne?
Slutevalueringen i klassen
Lærerens slutevaluering
Opsummering
Litteratur
Kapitel 4. Y-klassen
Læreren
Eleverne
Afrunding
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Kapitel 3
X-KLASSEN
Af Jens Dolin

Jeg vil i dette kapitel gå tæt på en af de klasser, vi
fulgte. Ved at gennemgå og analysere det materiale
vi har samlet sammen, vil jeg forsøge at karakterisere det læringsmiljø, der er bygget op, og den
måde forskellige elever har formået at udnytte det
på. Kapitlet tjener således som et eksempel på,
hvorledes fysikundervisning kan gribes an, og
hvorledes den forløber, når elever og lærer har bestemte opfattelser af fysikfaget og undervisningen.
Udgangspunktet er en opfattelse af, at der er en
tæt sammenhæng mellem de holdninger, man
som lærer har til faget, og de opfattelser, man har
af læring, og så den måde man gennemfører sin
undervisning på (Dolin 2000). Man vil som lærer
i vid udstrækning planlægge og gennemføre sin
undervisning i overensstemmelse med det
læringssyn og den fagopfattelse, man har. Der er
naturligvis ikke nogle simple og entydige sammenhænge mellem holdninger og praksis, og de
er langt fra altid bevidste og formulerede. Men så
meget des vigtigere er det at forsøge at afdække
dem.
Tilsvarende vil det udbytte, eleverne får af at deltage i undervisningen, i høj grad afhænge af hvilket syn, de har på læring og på det fag, der
undervises i.
Disse sammenhænge er vigtige for at forstå elevers læringsmuligheder i en konkret undervisning.
Jeg vil se på hvilket lærings- og fysiksyn læreren
og eleverne i x-klassen har, og hvordan det har
udviklet sig. Jeg vil vise, hvorledes undervisningen er bygget op som følge heraf, og hvilken
påvirkning denne organisering har haft på elevers
holdninger og udbytte.
Det vil ske via en reflekteret gennemgang af store
dele af det empiriske materiale, der er indsamlet.
Det drejer sig om et ret omfattende materiale. Vi
deltog i størstedelen af klassens fysiktimer i 1. og
2. g og optog en stor del af disse på video. Så ud
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over noterne fra klasseobservationerne har vi registreret og analyseret videooptagelserne. Vi har
desuden haft adgang til elevernes skriftlige arbejder, både deres almindelige fysikopgaver, deres
øvelsesrapporter, deres projektrapporter og deres
fysiktests og skriftlige evalueringer. Dette registrerende materiale til belysning af den daglige
undervisning, baseret på hændelser som i vid
udstrækning har været uafhængige af os, har vi
suppleret med mere analyserende indsamlinger i
form af interviews af læreren og eleverne og spørgeskemaundersøgelser af eleverne, hvor vi altså
som forskere direkte har gået ind og påvirket
situationerne. Vi har også i enkelte tilfælde arrangeret elev(undervisnings)-situationer, som vi har
registreret.
Materialet inddrages i forskellig grad af bearbejdning. Mange udsagn bringes uden uddybende
kommentarer, idet de i høj grad taler for sig selv.
Først gennemgås lærerens holdninger og opfattelser, derefter elevernes. Derefter fremdrages nogle
karakteristiske træk ved undervisningen, således
som den har formet sig i denne specifikke klasse,
og afslutningsvis bringes klassens og lærerens evaluering af de to års arbejde.
LÆREREN

Lige i starten af 1g interviewede jeg læreren, T,
for at høre om hendes pædagogiske og faglige
holdninger. T havde ikke fået spørgsmålene i forvejen.
Første interview

Hvad er dine forventninger til klassen, hvad regner du med at opnå med dem, og hvad er din
pædagogiske grundholdning eller holdning til
undervisning og måske også holdning til fysik –
og hvordan prøver du at realisere det i praksis?
Min pædagogiske grundholdning ... det er nok, at
det drejer sig om at få dem til arbejde så meget som
muligt med tingene selv. Det er sådan det grund-

læggende i hvert fald. Det er den ene ting, og den
anden ting er, at fysik er meget svært, bl.a. fordi der
er så mange forskellige discipliner, man skal lære, og
derfor skal det indføres stille og roligt og langsomt.
De skal ikke kunne regne en perfekt opgave første
gang, de kan ikke have det hele med, men de skal
vide hvilke krav, der er, og de skal også vide, at de
ikke er færdiguddannet til at lave en besvarelse. Der
skal være progression i det på den måde. Det samme
med rapporter og øvelser: Der er nogle småøvelser,
hvor formålet simpelthen er at prøve at lære, det er
det de er i gang med nu, bare at optræde i et laboratorium, og så får de nogle strammere og større opgaver, og så skal de efterhånden, er mit mål, lære at
designe de forsøg selv, prøve selv at tænke sig om når
de laver forsøgene.
Jeg forventer mig i hvert fald at der bliver et meget,
meget godt arbejdsklima. Det syntes jeg, at jeg kan
mærke på dem, ikke, så det, det har jeg egentlig store forventninger om.
Er det noget du arbejder med aktivt, altså at lave
et godt arbejdsklima?
Det gør jeg normalt; lader dem tænke over andre
ting end de strengt faglige, prøve at beskrive hvordan de opfatter god undervisning og gode elever og
gode lærere og dens slags, ikke, og det vil vi så gøre
sammen i vores lærerteam i år, både i dansk og
matematik og fysik. Vi vil gå ind og prøve at diskutere sådan nogle ting med dem, og så vil vi have de
samme rammer for, hvordan man arbejder sammen
i grupper, og hvordan man laver projektarbejde og
sådan noget, så vi bruger de samme ord og prøver
på at blive enige om de samme vaner.
...
I starten har jeg bestemt at vi skal lave balloner.
Der kommer sådan nogle lette begreber med massefylde og sådan noget, og det er sjovt for dem at lave
de der heliumballoner og få dem til at flyve. Efter
det vil jeg så gå i gang med at prøve at lære dem at
læse bekendtgørelser; arbejde med det, så de også får
en idé om, hvad der skal foregå. I starten her, der er
det sikkert også mig der kommer til at bestemme
hvad vi så kaster os over mest. Det tager lang tid at
lære dem at få den indflydelse der, ikke, men ellers
vil jeg da sige at princippet for rækkefølgen er egentlig at de skal, i høj grad, kunne gå ind og præge det,
ikke, og kunne se mulighederne i nogle temaer.

Det vil sige du er villig til at lade noget fylde
mere end normalt?
Ja, klart, helt sikkert, jo mere de kommer til at
arbejde med noget de selv interesserer sig for jo bedre. Det er klart der er nogle grænser for det, man
kan ikke lade 28 mennesker stå med hver deres
ting. Men jeg mener godt der kan være lad os sige 4
forskellige temagrupper, som man så prøver at få
samlet på en eller anden måde. Jeg tænker meget
over, at de skal prøve nogle forsøg og prøve nogle
ting af, prøve nogle formler af og gøre nogle ting før
man går ind og docerer teorien, ikke, så det kører
den vej rundt.
Hvad er det der er svært ved at lære fysik?
Når man som fysikelev sidder i sådan en 1g så får
man simpelthen væltet så mange krav ud i hovedet
lige på en gang, det kan slå mange af pinden, tror
jeg. Selv om man rent faktisk godt ved at hvis det
der er noget hastighed og det er noget sted og man
gør sådan, så kommer der en tid ud og det er egentlig rigtigt nok, men så får man 17 røde streger, fordi
der mangler sekunder, og der er ikke sat ordentligt
ind – det slår mange ud.
De elever der kommer med den forestilling at de
ikke kan fysik kan du gøre noget ved dem?
Ja, det tror jeg egentlig godt. Man bliver jo nødt til
at vise dem, i hvert fald at fysik er sjovt, ikke. Jeg
starter med at lade dem gå rundt og lave nogle eksperimenter, hvor de kan få lov til at prøve nogle
ting af og få noget ro til det. De skal have nogle succeser, ikke.
Hvor meget går du ind og lærer de enkelte elever
at kende, og hvad betyder det for din undervisning?
Jeg har stædigt kæmpet mig igennem hver klasse jeg
har fået og snakket med dem. Det tager tid at snakke med hver enkelt elev, men det betyder utrolig
meget for deres forhold til mig. Jeg tager det så op
igen i starten af, måske tidligere, hvis der er behov
for det, men ellers i starten af 2g. Snakker med dem
igen, om hvordan er årsprøven gået og hvad skal vi
(i år) og sådan noget, men altså det betyder meget
for dem, men det betyder også utrolig meget for mig
altså, at kende dem.
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Opsummerende kan man sige, at T har en meget
bevidst holdning til, hvilken pædagogik hun vil
bruge, og at den i meget høj grad går ud på at
skabe trygge rammer og et godt arbejdsklima,
hvor eleverne får mulighed for selv at formulere
sig om fysikken. Fagligt set har T som udgangspunkt, at fysikken er svær, og at det, der skal drive læreprocessen, skal være elevernes interesse og
mulighed for medbestemmelse samt en bevidst
progression. Progressionen viser sig bl.a. i
arbejdssedlerne og i de stigende krav til øvelsesrapporterne
Andet interview

Midt i 1g interviewer jeg igen T for at få uddybet
hendes fagsyn og læringssyn i lyset af den undervisning, jeg har set indtil da.
Hvad mener du læring er?
Det er vel mange ting, men det er vigtigt at man
selv bearbejder tingene på en eller anden måde, for
at opnå læring. At man selv arbejder aktivt med
det, det syntes jeg, det ser man eksempler på igen og
igen og igen i undervisningen.
Så skal man jo kunne anvende det man har lært i
andre situationer og kunne, man skal . . ja . en eller
anden model fx i fysik, hvornår man har lært noget
om den, det har man vel først når man overhovedet
kan overskue at det er en model, på en eller anden
måde, og hvis man så kan, altså man når op på et
niveau hvor man kan se at, at det hele i virkeligheden er modellering og hvordan de adskiller sig fra
hinanden. Men i første omgang er det vel at kunne
anvende sådan en model der.
Er det så også det, der er fysik for dig?
Ja, fysik, jamen det er at opstille modeller, der
beskriver virkeligheden og så samtidig også kunne
beskrive modellernes grænser. Det er vel fysik på en
eller anden måde. Og så altså selvfølgelig også har
man det der store element: at eftervise eksperimentelt.
Er det sådan så du bevidst tænker, når du nu
forbereder dig, at de skal lære denne her model,
og hvordan gør de så bedst det?
Ja, altså fx inden vi gik i gang med varmelære, der
lavede jeg mig selv et begrebsdiagram, for at prøve
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at overskue hvad det er for nogle forskellige modeller, man egentlig skal slå ind på, ikke. Og der har
de jo fået introduceret, at der er altså noget, når der
er en faseovergang, den hedder model 2, tror jeg, hos
dem ikke, og der sker noget, når der er temperaturændring, den hedder model 1. Så de hele tiden har
fået det introduceret som modeller.
Det vil sige, du bevidst sidder derhjemme og finder ud af, hvilke modeller er der i det stof, de har
nu?
Ja, inden et længere forløb, der bruger jeg lang tid
på først at gennemskue, hvad indeholder alt det her
egentlig, og hvad er det jeg synes er vigtigt, som der
skal spores ind på, og så laver jeg sådan en løs oversigt over, hvordan jeg kunne tænke mig, hvad og
hvornår skal vi se på den model og den model, og
hvornår skal de træne, og de skal også lige huske at
komme ind i nogle dybere anvendelsesopgaver og
sådan noget. Og så princippet om at de skal, stort
set, rode med nogle øvelser hver gang af en eller
anden art, det tænker jeg jo så også med, sådan i
hvert fald så jeg har et rimeligt overblik over, hvad
der kunne være af ting, der kunne være interessante
at arbejde med, ikke.
Er det sådan så du laver en tidsplan?
Nej ikke detaljeret, det vil jeg ikke sige. Det har jeg
gjort før hen, men øh, jeg har også udleveret den til
eleverne ikke, men det.. . Den går meget hurtigt i
vasken fordi, enten arbejder de hurtigere med et
eller andet end jeg har tænkt mig, eller også langsommere, så skal de hele tiden rettes. Det er selvfølgelig nemmere at sige, når man har de der 3 timer i
træk ikke, at den uge jamen der er fokus på den
ting, i den uge er der fokus på den ting, det kan
man godt, sådan nogenlunde. Vejen gennem varmelæren eller sådan noget tænker jeg mig på den her
måde, ikke, at for det første, andet og tredje osv. og
det behøver så ikke at være dén torsdag der hedder
1., 2. og 3., vel.
Hvad med den pædagogiske tilrettelæggelse?
Ja, altså det jeg hele tiden overordnet har i baghovedet, det er eleven i centrum og at jeg ikke skal bruge
tiden på at tale. Jeg tænker også meget i at der selvfølgelig skal være nogle break af en eller anden art,
altså de skal, de skal helst have en eller anden øvelse

i hånden og se noget eksperimentelt, ikke. Men det
er ikke så besværligt når de grundlæggende sidder og
arbejder sammen i grupper, så er det ikke så besværligt lige den del af det syntes jeg.
Hvad skal der til for at eleverne lærer godt fysik i
dine timer?
De skal i hvert fald, punkt ét: have en positiv indstilling til det der foregår, det er utrolig vigtigt. Det
er måske i virkeligheden også derfor at jeg stædigt
holder ved med at tage det stille og roligt her, fordi
jeg syntes at der er en positiv stemning i klassen og
jeg vil nødig tabe dem på gulvet her, nu, ved at ræse
et eller andet trykværk igennem, og så sige: slam, nu
er det ellære og bam, bam, ikke.
De skal kunne lide fysik – simpelthen – kunne lide
at være der og syntes at der er foregået noget fornuftigt. De skal selv føle at de lærer noget, de kan bruge
det til et eller andet . . synes jeg.
Det tager lang tid at få frem, ikke, og det har
taget lang tid indtil nu. Er det ikke sådan, at
nogle af de elever som godt forstår det, føler at
nu sker der ikke nok?
Jo, det kunne man måske godt tro, men jeg har hele
tiden nogle ekstra ting i baghånden vil jeg sige.
Altså sidste gang, hvor de læste grafer, hvor jeg tænkte, der må være nogle der, der kører hurtigt igennem
det der, så de kan få noget ekstra, der var ikke brug
for det. Det kørte egentlig sådan nogenlunde i samme tempo, men ellers så havde de fået et eller andet
de kunne ... Så enten er de rimelig homogene eller
også så er de rigtig skrappe nogle utrolig søde og sociale mennesker, som går i kast med at lære de andre
det. Det tror jeg egentlig nok.
De lærer jo meget af, efter min mening i hvert fald,
det der med at få det ud over læberne igen ikke, så
jeg føler ikke at der foregår tomgang i den forstand,
heller ikke hos de dygtige.
Du går meget rundt når du har gruppearbejde og
snakker lidt med eleverne. Hvad kikker du efter
når du sådan går rundt?
Jamen, jeg står og kikker ved en gruppe og ser om
der foregår nogle diskussioner der har noget med
emnet at gøre, ikke, og jeg blander mig ikke hvis der
foregår en ordentlig diskussion. Men de ignorerer
mig jo som regel ikke. Hvis jeg står der, så finder de

et eller andet de alligevel lige havde og skulle spørge
om, ikke, så de bestemmer sådan set selv, hvad de
vil tale med mig om. Jeg blander mig som regel
ikke, jo altså, det har jeg nok svært ved at lægge af
mig og det skal man nok heller ikke helt. Hvis man
kommer ind til en gruppe der er dybt inde i en
diskussion om lancierkjolen eller sådan noget, så går
den jo som regel i stå af sig selv når man står der og
kikker lidt på dem. Det bryder jeg mig ikke så
meget om de skal diskutere, men det er jo ikke særlig
hyppigt lige i den klasse dér, vil jeg så sige, og
omvendt skal de altså – de arbejder jo utrolig intensivt, så det er heller ikke sådan at jeg farer over dem
med galde hvis det foregår, men prøver sådan at ...
gelejde dem lidt tilbage, ja.
Den måde du underviser på, er det noget der har
ændret sig gennem årene?
Ja, meget, helt sikkert. Den store ændring skete da
jeg begyndte for alvor at spekulere over naturfagsundervisning og var med i de der UVD-forsøg, ikke,
der kørte, hvor det jo blev utrolig indlysende at det
er spild af tid for alle, efter min mening, at læreren
står og taler. Jeg var simpelthen, jeg blev nødt til at
være sur og vred hele tiden og hele tiden skælde ud
og det var enormt anstrengende. Sveden springer,
man skal hele tiden få dem til at tie stille, ikke, og
så når man har kæmpet med det i 2 timer og de selv
skal prøve og gøre et eller andet så er aktiviteten lig
0, så har man fået dræbt dem fuldstændig, ikke, og
de kan overhovedet ikke engang reproducere hvad
det er, man har stået og sagt.
Jeg tror der er utrolig mange lærere der egentlig går
rundt og har de der frustrationer, ikke. Altså den der
erkendelse af, jeg står og siger det, det kan ikke siges
mere perfekt, men der sker bare ikke en skid, vel. De
der UVD-forsøg har revet godt op i mange ting, fordi der var et tilbud om en masse gode foredrag, der
er mange der har fået nogle gode input der, ikke, og
også det at man har diskuteret med mange andre
lærere rundt fra andre skoler, ikke, mødt hinanden
og, nogen har sagt jamen jeg gør sådan og sådan.
Gud, kan man også det, tænker man så, jamen hvis
han tør så tør jeg fandeme også, ikke, så det er meget
noget, tror jeg, med at turde give slip.
Du tager ikke elever op til tavlen?
Nej, det er der slet ikke behov for. De taler jo så
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meget med hinanden. Måske når man når hen der i
slutningen af 2g, men det kan man også gøre i mindre grupper, fordele sig rundt omkring på skolen og
stå og fortælle nogle ting for hinanden, ikke.
Hvad synes du der er svært ved at undervise i
fysik?
Jeg ved egentlig ikke rigtig om jeg syntes der er noget
der er specielt svært . Jo det er overordnet svært at få
styr på alle de forskellige elementer, der er. Man skal
kunne så mange forskellige ting, som elever, før man
overhovedet kan noget, ikke. Altså man skal kunne
læse på en graf, man skal kunne tegne en graf, man
skal kunne skelne mellem enheder og symboler, man
skal kunne flytte over på den anden siden af et
lighedstegn osv. Det er sådan nogle helt banale
biting som jeg tror man tit som fysiklærer slet ikke er
opmærksom på, men det er nogle store ting, hvis
man ikke kan det.
Tror du det adskiller sig fra andre fag?
Det adskiller sig fra andre fag fordi oven i alt det, så
skal du også kunne lære strukturen i at skrive en
fysikrapport. Du skal overhovedet se værdien i at
kunne rapportere over hele det store område som
hedder eksperimentelt arbejde, som i sig selv er pisse
svært at forstå. Der er utrolig mange ting, synes jeg,
og så oven i, ligesom i andre fag, skal man også
kunne læse en lærebog ikke, det er heller ikke så
nemt, og løse opgaver.
Hvad synes du om klassen, hvis du bare sådan
meget bredt lige prøver at karakterisere den?
Den er præget af positive og glade elever, simpelthen.
Det er jo egentlig lidt underligt, fordi de burde ikke
sådan have noget specielt godt forhold til fysik. Så
vidt jeg ved var der ikke nogen af dem der overhovedet var i nærheden af at ville have fysik på højniveau – de elever går i vores Carlsbergklasse. Jeg tror
det er et tilfælde af en eller anden art. Jeg tror der er
en overvejende del af modne, eller, der er flere af
dem der er mere modne end man er vant til i en 1g,
og så, de folk der måske er sådan toneangivende i
klassen, det er nogle vanvittig søde og morsomme
mennesker, ikke, tror jeg.
Kan du lide alle eleverne?
Ja, bestemt.
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Kan du altid det?
Ja, det synes jeg egentlig. Altså den måde som jeg tilrettelægger undervisningen på, har jo også haft det
sigte at jeg selv skulle have det godt, ikke, det er jo
en meget vigtig faktor, at når jeg har fået det meget
bedre efter at jeg er begyndt at gøre sådan, så
behøver jeg ikke at være sur og det er meget vigtigt.
Jeg skal ikke stå hele tiden og få dem til at holde
kæft og fortælle dem at de er uregerlige og så bagefter
banke dem i hovedet fordi de ikke har noget initiativ til at lave forsøg og sådan noget, ikke. Jeg har
undgået at skælde ud, ikke, og at være sur.
Opsummering på lærerholdning
til elever og fag

For T er fysik at opstille modeller, der kan beskrive virkeligheden samt at arbejde eksperimentelt
med disse modeller. Hun er opmærksom på, at
faget er svært og er derfor villig til at give tid til
den fornødne fordybelse. Hendes timer er ikke
tilrettelagt med et detaljeret undervisningsforløb,
men som nogle fokusområder der kan udfyldes af
det fælles arbejde og dermed med stor grad af
fleksibilitet i forhold til elevønsker og behov.
Hvad der på overfladen kan se ud som en fri, løs
undervisning er alligevel i sin grundstruktur baseret på en relativ høj styring. Eleverne kan i vid
udstrækning selv tilrettelægge deres arbejde, men
inden for de rammer som T har fastsat. At udfylde disse rammer har eleverne lært gennem praksis.
Hendes syn på eleverne er på forhånd positivt og
hun har store forventninger til dem.
Som udgangspunkt lægger hun mere vægt på at
opbygge en undervisning med et stort læringspotentiale, dvs med store muligheder for at eleverne kan lære noget, end på at checke hvorledes
eleverne rent faktisk udnytter dette potentiale.
Hun tilfredsstille de generelle vilkår som Olga
Dysthe (1995) opstiller for et højt læringspotentiale: Elevengagement, elevdeltagelse og højt forventningsniveau.
Olga Dysthe skriver:
Med substansielt eller ekte engasjement mener jeg at
eleverne er opptatt av og engasjert i selve innholdet,
emnet og problemstillingene som danner temaet for
en undervisningssekvens (s.220)

Dette er noget ganske andet, end at gøre hvad
man skal som en god elev, det er i lige så høj grad
et spørgsmål om personlig involvering. Det er
ganske store forventninger at have til eleverne.
Erfaringen viser (heldigvis), at de kan være drevet
af andre motiver end “ægte” engagement og alligevel gå op i arbejdet. De er jo i høj grad socialiseret gennem mange års skolegang til at lede efter
svar på spørgsmål inden for faglige områder, hvor
de ikke er personligt involverede. Spørgsmålet
om elevernes engagement i undervisningen er i
det hele taget et centralt fagdidaktisk spørgsmål,
som bl.a. er blevet grundigt behandlet af Beyer
1992. Mange af de synspunkter, T giver udtryk
for, er overensstemmelse med de overvejelser,
Karin Beyer gør sig.
Engagementet er nødvendigt for at fremme den
elevdeltagelse, der er en helt afgørende betingelse
for læring. Elevdeltagelse er for Olga Dysthe i vid
udstrækning synonymt med sproglige aktiviteter:
Dersom språk er sentralt i læringsprosessen og det å
formulere sig en viktig del av sammenbindingsprosessen mellem ny kunnskap og det en allerede
kan, så er konsekvensen at en læringssekvens må gi
så mange elever som muligt sjansen til å bruke
språket aktivt. (s. 221)
Engagementet skal altså drive lysten til at formulere sig sprogligt og derigennem opnå en tilknytning til det stof der skal læres. Hvordan sproglige
aktiviteter kan medføre læring, gøres der grundigere rede for i kapitel 11.
Omvendt kan man også forestille sig at muligheden for elevdeltagelse gennem sproglig aktivitet i
sig selv giver et engagement, et motiv for at deltage i undervisningen.
Om eleverne så bruger de muligheder for elevdeltagelse, som undervisningen ligger op til, er i høj
grad afhængig af hvilke forventninger læreren har
til eleverne:
Det er allmennkunnskap at mennesker gjør et bedre
jobb når det blir stilt høye forventninger til dem
enn når ingen venter noe av dem, og det samme et
tilfelle i skolen (s. 222)

Der er igen tvivl om, at Ts undervisning gennem
vægten på selvstændigt gruppearbejde, stiller store
krav til eleverne og således er udtryk for hendes
høje forventninger til dem.
Opsummerende kan man sige, at Ts holdninger
til fag og læring og hendes intentioner bag undervisningstilrettelæggelsen viser sig i en en undervisning med et stort læringspotentiale. Om eleverne så udnytter det vil praksis vise.
ELEVERNE

Timernes tilrettelæggelse både pædagogisk og fagligt er – sammen med hele skolekulturen – de
rammer eleverne har at udfolde sig inden for.
Eleverne vil komme med forskellige forudsætninger af faglig, intellektuel og holdningsmæssig art
og dermed med forskellige muligheder for – og
ønsker om – at lære fysik.
Eleverne vil have en bestemt – implicit og/eller
eksplicit – opfattelse af hvad det vil sige at lære
noget og en bestemt opfattelse af, hvad fx fysik
er. En opfattelse der typisk er formet af de tidligere erfaringer med at deltage i undervisning i
faget. Denne opfattelse vil påvirke, ja måske
determinere, den holdning, man fra starten har
til fysik, om faget opleves kedelig, spændende,
relevant osv, og den vil bestemme den måde, man
agerer på i undervisningen og dermed vil den
fastlægge, hvilke læreprocesser man gennemfører.
Typisk begrænses det udbytte elever får af undervisningen af et relativt begrænset læringsbegreb
og en traditionel fysikfagopfattelse. Dette vil sige
at mange elever i vid udstrækning mener, at det
at lære noget er synonymt med at akkumulere og
huske viden, og at de i fysik mangler metode,
mangler en opfattelse af hvad der er vigtigt,
lægger vægt på rigtige løsninger frem for at forstå
metoder, mangler et modelbegreb mm.
Jeg vil undersøge hvilke holdninger til læring og
til fysik eleverne i x-klassen er kommet med, og
hvorledes de forholder sig til Ts undervisning.
Første spørgeskema

I starten af 1g fik eleverne udleveret et relativt
omfattende spørgeskema. De mest interessante
oplysninger var:
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18 af eleverne kom fra 9.klasse, 6 fra 10.klasse og
3 fra andre steder.
14 havde valgt gymnasiet fordi de ikke vidste
hvad de ellers skulle eller fordi det kan bruges til
så meget. 7 vidste de skulle have en videregående
uddannelse.
På det åbne spørgsmål “hvad det vil det efter din
mening sige at lære noget?” gav 14 elever udtryk
for en læringsopfattelse der kan karakteriseres
som forøgelse af sin viden, at kunne huske, altså
en meget passiv opfattelse. 10 elever nævnte både
at huske, at forstå og at bruge.
Langt de fleste syntes at forholdet til læreren er
vigtigt for hvornår de lærer noget, 13 vigtigt og
13 meget vigtigt.
8 mente at matematik var det fag der ville få
størst betydning for deres fremtid – ingen nævnte
fysik!
Som deres mening om fysik/kemi i folkeskolen
angav 15 spændende, 9 middel og 3 kedelig og
de fleste syntes at faget var middelsvært. Kun 2
opgav fysik/kemi som deres bedste fag mod 17
matematik og 5 engelsk. Til gengæld var der også
kun 2 der syntes fysik/kemi var deres værste fag
(her toppede tysk med 6). Det de fleste kunne
lide ved fysik/kemi var forsøgene (13 elever), at
erkende noget (5) og læreren (3). Det værste var
den svære teori (6), læreren forklarede det samme
hele tiden (6), og læreren der ikke kunne svare på
spørgsmålene (3). Deres opfattelse af hvad fysik
var, blev udtrykt gennem fysikkens discipliner
(magnetisme, elektricitet, atomer osv.). Kun 5
elever skrev noget som fx ”at lære hvorfor ting
opfører sig som de gør”, og ingen havde metaaspekter af faget med.
På spørgsmålet om hvad de kunne tænke sig at
lære i fysik i gymnasiet, angav 12 elever et eller
flere emner, mens resten ikke skrev noget eller
”det afgør læreren”, ”det jeg skal kunne til eksamen”. Ingen havde planlagt at tage fysik på
højniveau.
Opsummerende kan man sige, at eleverne kom
med et ret uudviklet læringsbegreb, svarende
meget godt til andre undersøgelser (fx Dolin og
Ingerslev, 1997). De fleste valgte gymnasiet, fordi
de ikke vidste, hvad de ellers skulle. De var ikke
specielt interesserede i fysik, men heller ikke
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fjendtligt stemt, og fysik var for langt de fleste de
traditionelle fysikdiscipliner. Det kan tilføjes, at
der på skolen var oprettet en klasse (den såkaldte
Carlsberg-klasse) med et naturvidenskabeligt
tema, som må formodes at have tiltrukket de, der
var specielt interesserede i naturvidenskab.
Sådanne synspunkter skal ikke kun tolkes som
manglende udvikling, men kan også ses som
udtryk for et kompetent skolebegreb. De har
efterhånden lært, hvilke krav der stilles til dem,
og har udviklet en tilsvarende instrumentel holdning. De går ikke i skole for at lære nogle ting,
de ikke ved i forvejen, men for at klare sig igennem de krav, der stilles!
Første elevinterview

I slutningen af oktober i 1g blev hver elev interviewet efter den samme interviewguide:
Hvad synes du om fysikundervisningen nu?
– lever den op til dine forventninger?
– er den spændende/kedelig?
– hvordan er den ift folkeskolen?
– hvad synes du om at have 3 timer i træk?
– hvad er svært/let?
– hvad synes du om de lange gruppearbejder?
Hvordan lærer du bedst?
– ved eksperimenter, opgaveregning, klassediskussioner, gruppearbejde el.a.
– kan du give eksempler?
Føler du at du her lært noget fysik i de forløbne
måneder?
– hvad?
Hvad vil det egentlig sige at lære noget?
Hvert interview tog 5-10 minutter og p.gr.a. den
relativt skematiske form var det ret enkelt at få et
overblik over svarene:
Langt de fleste syntes godt om fysikundervisningen, udtrykt som: ”spændende”, ”meget godt”,
”fedt” ”organiseret rigtigt godt”, pånær 2 som sagde
”ikke rigtigt sjovt” og ”lidt kedeligt, fysik er ikke
mig, det har aldrig interesseret mig”.
Faget opfattedes klart bedre end i folkeskolen,
hvor mange omtalte læreren som stærkt snakkende og at man ikke lærte noget, i modsætning til
gymnasiet, der var mere selvstændigt og seriøst.

De tre timer i træk var man glade for (pånær to):
”rart at kunne gå i dybden”, ”rart man kan nå så
meget”, ”går hurtigt”, ”man når meget, men hårdt”.
De fleste syntes ikke det var svært, dvs de følte de
kunne honorere Ts krav, men en del sagde dog
”lidt svært”, ”teorien lidt svær”.
Jeg spurgte dem alle om de kunne definere densitet (som de lige havde arbejdet med i et ballonprojekt). Godt 2/3 kunne definere det korrekt,
mens resten sludrede eller ikke kunne huske
noget.
Alle var glade for det meget gruppearbejde, selvom enkelte var ved at være lidt trætte at det. Men
det sås som en mulighed for at formulere sig i
fysik: ”man får lov at sige mere og afprøve mere
selv”.
Mange angav, at de lærte gennem en blanding af
de forskellige arbejdsformer, og mange lagde vægt
på at snakke om stoffet, diskutere det, arbejde
sammen med nogen. Også øvelser blev hyppigt
nævnt: ”(ved forsøg) lærer man meget fordi der kan
man huske det, du selv har lavet, og især hvis forsøget går galt så kan man lige huske, nå, men det
var det der skete, derfor gik det galt, og nu ved jeg
at …”
Alle følte de havde lært noget.
Deres læringsopfattelse var en bekræftelse af
spørgeskemaundersøgelsen, men dog med lidt
større vægt på at kunne bruge det til noget og at
kunne diskutere det: ”få viden og kunne bruge den
til at lave noget”, ”kunne nogle ting på fingrene og
kunne brugt det ude i verden”, ”at blive klogere ned
man var, være med til at diskutere”, ”snakke om
tingene, kunne sige hvad du tænker”.
Endelig var der en del rosende omtale af T og
hendes undervisning. Man syntes timerne var
hyggelige og mere selvstændige.
Alt i alt tegner der sig et billede af en klasse der
er (blevet) glad for undervisningen i fysik, som
den nu er. De føler, der er sket en klar forbedring
i forhold til folkeskolen, og de har accepteret den
arbejdsform, som T praktiserede. Man kunne
endda spore en vis påvirkning fra denne arbejdsform i deres opfattelse af, hvordan de lærte. Den
læggen vægt på at diskutere og arbejde sammen,
som der blev givet udtryk for i interviewene, indgik ikke i det tidlige spørgeskemas besvarelser.

Årsprøven 1g

Klassen var til en traditionel årsprøve i fysik med
en af skolens andre fysiklærere som censor.
Censor bemærkede generelt positivt om eleverne
deres evne til at formulere sig om fysiske problemstillinger. De havde i højere grad end andre
elever et fysik-sprog som gav dem mulighed for
at tale om de spørgsmål de blev stillet.
Klassens karaktergennemsnit blev 8,4. Et 5-tal og
to 6-taller som de tre laveste karakterer kan ses
som et udtryk for at det var lykkedes at få også
de svageste elever op på et rimeligt fagligt niveau.
De øvrige fag

I oktober 1997 fulgte Gitte Ingerslev 2x i 10
timer. Formålet var dels at få en udefra kommende til at give et portræt af klassen (for at øge
undersøgelsens validitet, se kapitel 2), og dels at
få et indblik i om klassen opførte sig forskelligt i
forskellige fag.
Gitte skrev følgende om sine observationer:
–––– ° ––––
Nedenstående portræt er udarbejdet på grundlag
af observation af 10 timer i fagene dansk,
engelsk, matematik og fysik i oktober 1997.
Klasseatmosfære
Der er en venlig og imødekommende stemning i
klassen, mange små humoristiske bemærkninger
på tværs eller til de nærmeste. Ingen ondskabsfuldheder. Hvis en elev svarer forkert eller spørger
overflødigt (måske om noget der lige er sagt) ventes der. Klassen går på (venlig) stand-by. Der er i
klassen enkeltelever der (i enkelte timer) konstant
forstyrrer, siger vittigheder, afbryder og laver
megen støj omkring sig. Dette er tilsyneladende
blevet en del af lydbilledet i klassen, og de andre
elever påtaler det ikke, og lader sig tilsyneladende
ikke (nævneværdigt) forstyrre af det, men fortsætter det arbejde de er ved.
Fagligt niveau
Generelt kan siges at klassen som helhed ligger på
et fagligt middelniveau hvor enkeltelever har
åbenlyse styrker i de enkelte fag. Selvfølgelig ved
klassen hvorfra de kan vente spørgsmål og svar
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der løfter det faglige niveau, og når en af de dygtige elever svarer, er lydhørheden straks en anden.
Klassearbejdsstil i forskellige typer undervisning
Jeg har i klassen set fire typer undervisning:
Engelsk
Timerne kørte efter en nøje, på forhånd udstukket plan. Til hver time var arbejdspapirer der
angav timernes forløb (og formentlig gjorde lektielæsningen målrettet), elementerne var grammatik, ordforklaring, individuelle opgaver og tekstanalyse. Der var stor opmærksomhed og aktivitet
i timerne. Det virkede som om klassen nød at
kunne læne sig tilbage og trygt overlade styringen
til læreren. Alle havde bøgerne fremme kort tid
ind i timen, og de (lavmælte) bemærkninger der
udveksledes handlede om faglige problemstillinger, forståelsesspm. o. lign. Samtalen foregik med
læreren. Alle blev spurgt. Der var en humoristisk
og rar stemning i klassen. Ingen lavede andre
ting.
Matematik
Timen indledtes med gennemgang og afklaring af
dagens lektie. Alle havde deres papirer og opgaver
fremme og fulgte med i elev-lærer gennemgangen
på tavlen. Det var fra starten klart at der var forskellige niveauer i klassen, og læreren satte de
enkelte til at regne og gjorde det klart at det og
det var basisstof der skulle være på plads før man
gik videre.
Læreren gik så rundt og hjalp eleverne videre i
udregningerne og gennemgik til slut lektien til
næste gang. Der var megen snakken og udspørgen, og mange elever hjalp hinanden eller fik fat i
læreren. I det store og hele var klassen med, flittig
og arbejdsom. Enkeltelever benyttede dog lejligheden til at lave andre ting (SU-papirer). Én elev
var ret råbende og støjende, specielt henvendt til
én anden elev. Rar arbejdsom stemning.
Dansk
Timerne var opbygget således at læreren skiftevis
gav korte teoretiske oplæg ud fra et fjernsynsprogram om billedanalyse og opgaver til korterevarende gruppearbejder.
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Frihedsgraderne var store, og nogle elever kunne
ikke administrere disse frihedsgrader, men lavede
andre ting, og klassen var i det hele ret urolig og
støjende. Læreren gik rundt til de enkelte grupper og hjalp dem videre.
Timerne indledtes med en diskussion om studieturen.
Denne diskussion var præget af ønsket om at
komme til orde. Meget få elever lyttede til hvad
den forrige lige havde sagt, men fremførte sit eget
synspunkt. Én elev tilbød sig som ordstyrer, men
talerrækken blev ikke holdt. Et par elever rejste
sig og forsøgt at styre samtalen i en konstruktiv
retning, men opgav sluttelig. Læreren skar til slut
igennem og meddelte klassen hvad der videre ville ske i sagen.
Klassen mestrer ikke som helhed nogen demokratisk diskussions- og beslutningskultur.
Enkeltelevers læringsbegreb
I den første spørgeskemaundersøgelse i august
1996 spurgtes eleverne om hvad det efter deres
mening vil sige at lære noget. Spørgsmålet blev
gentaget i oktober 1997.
Det er tydeligt at klassen som helhed har udviklet
et mere nuanceret læringsbegreb.
Gitte Ingerslev
november 1997
Gitte Ingerslevs opfattelse af klassen svarer godt til
egne observationer. Det er desuden interessant at
se hvorledes klassen tilpasser sig forskellige læreres
undervisningsstil. Og hvorledes det at få vide
rammer – som både T og dansklæreren giver –
ikke automatisk kan udnyttes konstruktivt. Det
skal læres.
–––– ° ––––
Andet spørgeskema

I december i 2.g udleverede jeg et spørgeskema til
eleverne med det formål specielt at få indblik i
deres holdning til fysikken og fysikundervisningen. Jeg havde da fulgt eleverne tæt i 1 1/2 år.
Undervisningsformen var uændret fra starten af
1.g, dvs. meget baseret på gruppearbejde, men
der var varieret mellem systematiske forløb og

problembaserede forløb og mellem åbne og lukkede opgaver og øvelser. De havde som en del af
undervisningen haft mulighed for at formulere en
holdning til forskellige måder at arbejde på i
fysik. Valgene mellem disse forskellige tilgange
var derfor oftest foretaget efter en diskussion i
klassen og ud fra elevernes bevidst formulerede
ønsker. Jeg var interesseret i at sammenholde de
enkelte elevers holdninger til forskellige undervisningsformer med deres ageren i fysiktimerne.
Desuden ville jeg gerne vide, hvilken opfattelse
de nu havde af fysik og fysikundervisningen, og
specielt om de havde en idé om, hvad en model
var, da T eksplicit havde formuleret det som et
formål med undervisningen.
Spørgeskemaet (bilag 1) blev udleveret i en time
hvor jeg var alene med eleverne. De fik at vide at
svarene var fortrolige og at de måtte være så længe om at udfylde skemaerne som de ville. De blev
udfyldt i en koncentreret, velvillig stemning. Den
første afleverede efter 25 min. de sidste da timen
sluttede.
De mere faktuelle spørgsmål gav følgende svar:

1 elev syntes fysik var meget let, 10 syntes middellet, 11 syntes middelsvært og ingen svarede
meget svært.
Jeg havde bevidst givet fire valgmuligheder for at
tvinge til at vælge mellem let eller svært, men 4
elever satte alligevel kryds midt mellem middellet
og middelsvært. Fordelingen må siges at være
undervisningsmæssigt meget ideel med lige mange på hver side af middel og næsten ingen, der
synes det er rigtigt svært eller meget let.

modeller skal jo udregnes på samme måde og fysiske
begreber kan man støde på på tværs af fagområderne”.
Der er kun én elev der synes at det er et problem
at undervisningen er meget anderledes i fysik end
i andre fag, og 3 der svarer ”ved ikke”. 22 elever
siger nej. Oftest begrundet med et ønske om
variation i skoledagen: ”Det er meget rart med
variation i undervisningsmetoderne ⇒ skolegangen
bliver mere interessant og ikke så kedelig”
Holdning til systematiske/tematiske forløb
koblet med holdning til åbne/lukkede opgaver
Tematisk bruges i denne sammenhæng som synonymt med problemorienteret. T brugte ”tematisk” i denne betydning, og eleverne opfattede det
tydeligvis også sådan. Det blev gennem undervisningen gjort tydeligt for eleverne, hvad forskellene var på de to typer forløb, og eleverne fik ofte
mulighed for at vælge på hvilken form, de helst
ville arbejde. Ligeledes blev der arbejdet med
både åbne og lukkede opgaver og øvelser, dvs
opgaver som eleverne selv formulerede, eller som
T formulerede, og hvor der ikke var færdige svar,
og færdigformulerede opgaver hvor der var et
givet facit.
Der er ligelig fordeling på de, der bedst kan lide
systematiske forløb (11 elever), og de, der bedst
kan lide tematiske forløb (12 elever). 3 elever ville ikke vælge mellem de to former.
Nedenfor er elevernes kommentarer udskrevet i
sin helhed, hvis ikke andet er angivet, og dette er
sammenstillet med deres kommentarer til spørgsmål 5 vedrørende åbne og lukkede opgaver.

Den store majoritet (23 elever) føler at der er en
sammenhæng mellem de forskellige fagområder i
fysik. Kun 3 svarer ”ved ikke”. Begrundelserne er
for manges vedkommende meget formalistisk:
”Behandlingen af formler kan bruges i begge
emner”, ”Mange bogstaver i nye formler er de samme, sammensat med nye bogstaver”, ”SI-enheder,
atomer”. Andre ser tydeligvis en indre sammenhæng: ”Tingene hænger sammen f.eks. energi bruges
i mange forskellige emner”, ”Mange formler og
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Følgende elever kan bedst lide systematiske
forløb:

Og de har følgende holdning til spm.5
(åbne/lukkede opg.):

Dan: Så man har nogen baggrundsviden inden
man bruger det. Det vil man lære mest af.

Lukkede: Med lukkede opgaver ved man hvor
man skal starte.

Emma: Jeg synes, man får mest ud af undervisningen, hvis man kender begreberne og formlerne, dernæst regner opgaver og eksempler.

Lukkede: Hvis opgaven er åben kan det være
svært at komme frem til det væsentlige ...

Mary: Kender man begreberne fra start af er det
nemmere at arbejde med dem.

Lukkede: Jeg kan bedst lide at udføre noget (fx et
forsøg) hvor jeg i forvejen har en ide om, hvad
jeg laver – og hvorfor.

Bente: Ved at få defineret begreberne først, synes
jeg, man får et overblik.

Lukkede

Tine: Jeg synes undervisningen er mere sammenhængende og det giver mig et bedre overblik over
emnet.

Lukkede: Det er nok fordi øvelsen er bestemt og
man ikke selv skal tænke så meget.

Nanna:

Lukkede: Så er man sikker på man ikke går ret
galt i byen.

Las:

Åbne

Mie: Først skal man lære teori og så udføre det i
praksis. Det angår ikke kun fysik

Åbne: Der er tit flere måder at løse den samme
problem ... når læreren bestemmer forringer det
selve fysiktænkningen.

Helene: Det er lettere at lave eksempler, når man
først kender begreberne, end at skulle bruge
noget man ikke rigtigt kender.

Ingen kryds: Jeg kan bedst lige at der er begge
slags. I åbne opgaver får man en større forståelse
end i lukkede. Men lukkede er lettere at løse +
man lærer at følge en bestemt tankegang.

Carl: Det er så jeg bedre kan forstå emnet.

Ingen kryds: Begge dele

Pete: Så synes jeg man får en mere begrundet
opfattelse af hvordan man bruger dem.

To krydser: Jeg vil mene det skulle være en variation.

Følgende elever har to krydser i spm.2:
Rie: Begge dele fordi nogle gange kan det være
svært at forstå begreberne uden at have fået
eksempler først, nogle gange omvendt.

Lukkede: Fx det med acceleration hvor vi skulle
lave en journal. Så skulle vi skrive en konklusion.
Det kunne jeg ikke fordi jeg vidste ikke hvorfor
jeg skulle lave dette forsøg.

Mark: Begge ting er gode i varierende mængder.
Det skulle være mere flydende, man kunne sagtens kombinere de to ting.

Lukkede: Det er rart at opgaven er formuleret,
men herudfra kan jeg godt lide at gå videre. Man
at selv definere en opgave har jeg svært ved.

Følgende elever har ingen krydser:
Job: Jeg synes godt om begge dele.

Ingen krydser: Åbne opgaver er mere spændende
(man kan fordybe sig mere), men det er for
meget hvis man ikke får andet.

Mike: De har hver deres fordele, men så længe
læreren holder sig til den samme metode hver
gang er det godt.

Lukkede: Mange af emnerne har vi ikke særligt
mange teoretiske forudsætninger i. Derfor kan
det godt blive lidt håbløst når man skal tænke i
“umulige” baner.
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Følgende elever kan bedst lide tematiske forløb:
Helle: Ved denne metode lærer man teori og
hvordan det kan anvendes til dagligt på samme
tid og først til sidst får man et samlet overblik.

Åbne: Så kan man selv vælge efter interesse og
efter om hvor let eller svært man selv vil have det.

Clara: Jeg synes generelt man lærer mere ved
gruppearbejde. Det er svært at lave gruppearbejde
ved systematiske forløb.

Åbne: Når man selv skal definere en del af opgaven bliver man nødt at tænke det hele igennem,
man får lov til evt. At “brede” sig lidt mere.

Rod: Fordi det giver mig en lettere forståelse. For
så kan man lettere forstå begreberne når de bliver
forklaret.

Åbne: Fordi man så kan arbejde mere selvstændigt.

Nelle: Man lære bedst hvis man inden overhovedet at gå ind i begreberne ved en del om selve emnet.

Åbne: Man lære bedst hvis man selv udarbejder
opgaver end hvis T hele tiden skulle lave dem og
derved også forklare dem.

Jesper: Man kan nemmere forholde sig til noget
nyt stof ved at se på pædagogiske forsøg og
eksempler fra hverdagen og så bagefter uddybe
emnet med teori.

Åbne: Ja, for så sætter eleven sig ofte mere ind i
opgaven ...

Christie: Det er lettere at lære tingene hvis man
kan se hvordan og hvor de bruges/fungerer.

To krydser: Normalt er jeg mest til lukkede så er
jeg sikker på det er rigtigt, men hvis det er et
emne jeg godt kan lide/forstå så gør det ikke
noget hvis jeg selv skal bygge noget oven på.

Pil: Det er en god ide at gå i gang med noget, og
som man efterhånden lærer om forløbet, så sætte
navn på det.

To krydser: Begge er gode. Ved den første lærer
man som regel mere, men hvis man har mange
lektier for i forvejen, er den anden bedre da den
er lettere som regel.

Margrethe: Da man så først lærer lidt grundlæggende og får et indblik i emnet. Det synes jeg
skærper interessen for emnet.

Ingen kryds: Det sidste er nemmest fordi man ved
præcist hvad man laver. Men det første er også
godt. Her synes jeg man lærer mest.

Mille: Fordi hvis man starter med det kedelige
(boglige) har jeg med at falde fra, derimod hvis
der startes med det sjove fanges man mere af
arbejdet, og får mere lyst til at se på udregningerne bagefter for så også at få forståelsen forøget.

Lukkede: Det er lettere at besvare spørgsmål der
er skrevet ned, da det ellers kan være svært overhovedet at finde ud af hvad øvelsen drejer sig om,
så kan det være svært at finde formål, konklusion
osv.

Fin: Det er mere overskueligt

Lukkede: Det giver mere klarhed, i at forså
spørgsmålet. Lukkede øvelser og opgaver kræver
ikke noget kreativitet.

Dave: Jeg er bedst til at huske tingene hvis jeg
kan hæfte dem sammen med en øvelse/forsøg
(altså forsøg først)

Lukkede: Når man selv skal formulere en definition bliver resultatet så upræcist sammenlignet
med de øvrige i klassen (forvirrende).
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Der er en tendens til at elever som foretrækker
systematiske forløb også foretrækker lukkede opgaver: 6 svarer lukkede, 2 svarer åbne; desuden
foretrækker de 2 elever som ikke ville vælge mellem systematiske og tematiske forløb begge lukkede opgaver.
Omvendt for elever som foretrækker tematiske
forløb, her foretrækker 5 elever åbne opgaver, 3
lukkede og 3 begge dele lige meget.
Jeg vil med en vis forsigtighed tolke disse korrelerede holdninger som udtryk for tryghedsorientering versus udfordringsorientering (Huber m.fl.,
1992). Günter Huber opererer med en meget
grov opdeling af elever, nemlig de der har et stort
behov for tryghed i deres liv og dermed også i
deres læresituationer, og de der i højere grad er i
stand til at modtage udfordringer. De elever i xklassen, som både foretrækker systematiske forløb
og lukkede opgaver, mener jeg, man med en vis
rimelighed i overvejende grad kan betragte som
tryghedsorienterede, mens de elever, som både
foretrækker tematiske forløb og åbne opgaver, i
stor udstrækning kan betragtes som udfordringsorienterede.
Den første elevgruppe foretrækker en traditionel
faglig tilgang og opgaver, som ikke går ud over
det kendte:
Med lukkede opgaver ved man hvor man skal starte
Jeg kan bedst lide at udføre noget (fx et forsøg) hvor
jeg i forvejen har en ide om, hvad jeg laver – og
hvorfor
Så er man sikker på..
Typiske tryghedsorienterede elever er Dan,
Emma og Mary.
Hvorimod den anden elevgruppe i højere grad
søger faglige udfordringer:
Så kan man selv vælge
...arbejde mere selvstændigt.
Man lære bedst hvis man selv udarbejder opgaver...
Typiske udfordringsorienterede elever er Helle,
Nelle, Jesper.
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Mange elever tilhører en midtergruppe, hvor de
uanset om de foretrækker systematiske eller tematiske forløb kan se både fordele og ulemper ved
åbne og lukkede opgaver og ofte vælger ud fra
magelighed:
I åbne opgaver får man en større forståelse end i
lukkede. Men lukkede er lettere at løse
Ved den første lærer man som regel mere, men hvis
man har mange lektier for i forvejen, er den anden
bedre da den er lettere
Det sidste er nemmest
Helene, Pil, Margrethe, Fin er her typiske.
Opdelingen i trygheds- og udfordringsorienterede
elever er interessant, fordi den giver mulighed for
en pædagogisk operationalisering af Olga Dysthes
læringspotentiale. Hvis ikke undervisningen
form- og indholdsmæssigt opfylder begge gruppers forudsætninger for læring, vil de ikke være i
stand fuldt ud at kunne udnytte det læringspotentiale, som undervisningen har. Problemet med
fysikundervisningen – som vel det meste af gymnasiets undervisning – er, at der er en stærk progression i de faglige krav gennem de to år, og at
ikke alle elever ”følger med op”. De tager ikke
udfordringen op, men bliver på det samme – lave
– faglige niveau, som da de startede i 1.g. Især
tryghedsorienterede elever kan have svært ved at
kaste sig ud i de faglige udfordringer, hvis ikke
rammerne er trygge, men også udfordringsorienterede elever kan undlade at lade sig udfordre,
hvis ikke de får mulighed for selv at komme til
orde og præge undervisningen. Det er vigtigt at
understrege, at dimensionerne trygheds- og
udfordringsorienterede ikke er udfoldet eller operationaliseret, så de muliggør en stringent opdeling af eleverne, men er anvendt som nogle pædagogiske tænkekategorier, der kan give en nyttig
karakterisering af en given undervisning.
En undervisning, der i så stor udstrækning som
Ts er baseret på selvorganiserede grupper, giver
god mulighed for at tilgodese begge elevgrupper.
Hvad angår de tryghedsorienterede elever kompenserer formen så at sige for den indholdsmæssige progression. De faste grupper og mulighederne
for at komme til orde i det tempo, der passer én

og med de ord man har, gør at man i høj grad tør
tage de faglige udfordringer op. Selv meget svage
elever erfarer, at de får succes; de bliver hørt, og
de opnår en vis grad af forståelse. Og det sker
ikke på bekostning af de udfordringsorienterede.
Disse kan kaste sig over de sværere dele af
arbejdsarket, selv stille sig spørgsmål og forsøge at
svare dem, og de kan, hvis de er i gruppe med
svagere elever, arbejde med at få disse til at forstå
stoffet.
Læreren undgår – som man ofte ser det i traditionel klasseundervisning – at tilpasse sin undervisning en midtergruppe som ikke er der!
Det er vigtigt at pointere, at gruppearbejde ikke i
sig selv er tryghedsskabende. Måske tværtimod.
En klasseundervisning, hvor læreren sætter dagsordenen, vil af mange føles mere tryg, fordi man
ved at læreren vil styre én igennem. Hvorimod
gruppearbejdet i langt højere grad er afhængig af
elevens egen indsats. Men gruppearbejdet i Ts
undervisning er dels rammesat af T og dels indlært gennem en vedvarende praksis, så eleverne
erfarer at de kan tage de faglige udfordringer op.

Det larmer, det bliver for useriøst
Jeg kan lide at bestemme selv over mit arbejde ...
Har du i gruppearbejde let ved uenighed i
gruppen?
Kun 4 elever har middelsvært eller meget svært
ved uenighed i gruppen, hvilket nok primært
afspejler at klassen er meget vant til gruppearbejde. To af disse elever er de samme som ikke kan
lide gruppearbejde i fysik.
De 8 elever som har meget let ved uenighed kan
hverken karakteriseres ved udfordringsorientering
eller faglig dygtighed, så der synes ikke at være
nogen sammenhæng mellem social sikkerhed/usikkerhed og faglig sikkerhed/usikkerhed.
Modeller i fysik
I perioden før spørgeskemaet blev udfyldt havde
eleverne arbejdet med Manhattanprojektet, og
her var der lagt en del vægt på at præsentere og
anvende modelbegrebet.
Langt de fleste sætter lighedstegn mellem modeller og formler:

Resten af spørgeskemaet koncentrerer sig om
gruppearbejdsformen, om modelbegrebet og om
generelle holdninger til fysikundervisningen.

En formel
Jeg ved ikke hvilken forskel der er på en formel og
model

Kan du lide at arbejde i grupper i fysik?
Et overvældende flertal er tilfreds med det
udbredte gruppearbejde i fysik. Årsagerne er
mange:
Man kan diskutere opgaverne og høre andres fremgangsmåde til opgaverne
Man får lov at diskutere
Hvis man har problemer kan man diskutere sig
frem til svaret...
Man får en chance for at diskutere tingene på en
anden måde end når læreren bare står og bræger forklaringerne ud
Man kan snakke om problemerne og få det forklaret
grundigt hvilket kan være svært i klasseundervisning
da de andre sjældent gider at høre på dumme
spørgsmål, de allerede kender svaret på.
...ingen bliver tabt bag en vogn.
Differentieret undervisning

Det er modellens brug til udregninger der fokuseres på:

De to utilfredse skriver:

En skabelon der viser hvad man skal gøre for at få
et resultat
En formel der angiver hvordan man skal regne
noget ud
4-5 elever har en bredere formulering:
Formulering af en sammenhæng mellem nogle
elementer/begreber
En model er en række begreber der samles og sammen udgør en model, der skal gøre det lettere
...Der er som regel en forudsætning der hører til
modellen
De fleste angiver derfor også en formel som
eksempel på en model. Den almindeligste er
formlen for ændring af indre energi ved opvarm37

ning: ∆E=mc∆T. Ved gennemgang af dette emne
blev der også (tidligt i 1.g) fokuseret på modelbegrebet.
Én elev (Dan) har givet et helt forkert svar:
”Tema” og ”Manhatten projektet”.
Hvad kan du bedst lide ved fysikundervisningen?
Forsøg
Man bestemmer selv hvor meget man vil lave
Når vi laver gruppearbejde og forstår det hele
Den afslappede stemning og den afslappede måde at
lære på, hvor der ikke hele tiden er en lærer over en
Alle timerne er samlet
Gennemgang af hver times disposition
Regne opgaver hjemme/i grupper
Den måde hvorpå arbejdsformen varierer og giver
mulighed for både selvstændigt arbejde og læreren
gennemgår
At komme frem til kernen af et problem. Og samtidig forstå grundlaget for det man benytter sig af
Den frie måde at arbejde på
Undervisningsmetoden
Gruppeundervisning og sammenhængen mellem fysiske og matematiske begreber
der er aldrig stress...
...samt ros hvis man tænker rigtigt, det giver større
lyst til at arbejde med faget
Gruppearbejdet – frihed til at styre planlægningen.
...
Det er karakteristisk at kun få fremhæver rent
faglige kvaliteter, mens næsten alle henviser til
den måde undervisningen er tilrettelagt på. Nogle
fremhæver hvorledes denne undervisningsform
giver en bedre forståelse.
Hvad synes du er dårligst ved fysikundervisningen?
For få timer
For meget gruppearbejde (der skal ikke være meget
mere tavleundervisning)
Jeg synes nogen gang at det er spild af tid når vi
diskutere så meget inden vi når frem til et svar
Sjælden gennemgang og få demostrationer
For lidt plads til forsøg (forsøgslokalet er ikke særligt
praktisk)
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...Man skal have megen selvdiciplin for hele tiden at
arbejde så selvstændigt
Der er megen uro og larm
Svære fagområder man ikke har kendskab til i forvejen!...
Beregne opgaver uden relation til virkeligheden
For mange mennesker i et rum. Afbrydelser: Læreren
der vil gennemgå ting på tavlen
Der nævnes mest den uro det giver at sidde 26
elever og lave gruppearbejde i et lille lokale, men
nogle mener også der er (lidt) for meget gruppearbejde.
Mange skriver dog ingenting eller direkte:
Det ved jeg ærlig talt ikke!
Opsummerende giver denne spørgeskemaundersøgelse et billede af en fysikklasse hvor eleverne er
glade for den mulighed for selvstændig tilrettelæggelse og den afslappede stemning som den
udstrakte brug af gruppearbejdsformen giver. Der
er en ligelig fordeling af elever som kan lide åbne,
problemorienterede arbejdsformer og elever som
kan lide lukkede, systematiske tilgange til fysikken. Dette kan tolkes som at både udfordringsog tryghedsorienterede elever kan udnytte denne
måde at tilrettelægge undervisningen på. Sammenholdt med at der er lige mange elever, der
opfatter fysik som middellet, som der er elever,
der opfatter det som middelsvært, kan man sige,
at Ts undervisning ser ud til at ramme de fleste
elever i deres nærmeste udviklingszone.
De fleste elever har en opfattelse af modeller som
lig formler; de fokuserer på deres anvendelse til
udregning. Det er ikke så underligt når man tager
i betragtning hvilken vægt fysikopgaver baseret på
udregning af en værdi har i fysikundervisningen.
Disse fagspecifikke problemstillinger vil jeg uddybe i det næste afsnit.
Andet elevinterview

Det sidste elevinterview blev foretaget i januar i
2.g. Det var et længere interview som koncentrerede sig om fire temaer: Fysikundervisningen,
livet i skolen, livet uden for skolen og selvopfattelse (se interviewguiden i bilag 2). Ikke alle elever blev interviewet, men jeg valgte et foretage et
mere dybtgående interview (op mod en time)

med de elever som jeg ud fra spørgeskemaundersøgelsen fra måneden før kategoriserede som
typiske repræsentanter for hhv udfordringsorienterede elever (Helle og Nelle), tryghedsorienterede elever (Mary og Dan) og midtergruppen (Fin,
Helene, Margrethe, Pil). T blev spurgt om hun
var enig i karakteristikken af eleverne, hvad hun
var.
Interviewene gav et dybtgående indblik i disse
elevers opfattelser af og holdninger til fysikken og
fysikundervisningen, og en indsigt i deres øvrige
liv i og uden for skolen. Det var oplysninger som
både bekræftede og forklarede mange af observationerne
Det var ikke muligt på overbevisende måde at
eftervise nogle sammenhænge mellem tryghedsorientering/udfordringsorientering og holdning
til fysikundervisning eller øvrige baggrundsoplysninger, ligesom jeg ikke så noget mønster i deres
personlige liv koblet med fysik/skoleholdninger.
Jeg har derfor valgt udelukkende at bringe
uddrag af elevernes udtalelser om fysikundervisning og fysiklæring. Frem for at samle dem i
temaer har jeg ladet eleverne komme til orde hver
for sig. Jeg har udvalgt de for de enkelte elever
mest karakteristiske udsagn som samtidig kan
have værdi i en bredere sammenhæng.
Interview med Mary
Hvad er det du godt kan lide ved fysikken?
...det er sådan noget med udregninger og sådan
noget ... altså mere det matematiske i det ... det kan
jeg godt lide at sidde og hygge mig med og så også
forsøg og, og se at, at det man laver praktisk også
passer teoretisk.
... det er svært i forhold til andre fag synes jeg.
Hvis du sammenligner med matematik fx, hvad
er så sværere ved fysik end matematik?
... det er også sådan noget med at forstå, altså det er
ikke bare sådan, okay denne her formel ser sådan og
sådan ud, og det gør det bare og det skal man bare
lære at forstå, det er sådan noget mere at man skal
have forståelse for det og ja
Men det skal du vel også i matematik i virkeligheden?
Nej for det er mere sådan, det er, sådan skal man

udregne det og sådan er det bare og så skal man
bare acceptere det, fysik det skal man forstå og mere
... hvorfor at ligningerne ser sådan ud og og begrunde det og ...
Hvad er sværest i fysik synes du?
Øh, men det er nok at forstå ... altså ikke så meget
med ligningerne, mere og forstå hvorfor, hvorfor det
hænger sådan sammen ... det er mere sådan selv at
finde ud af hvad man skal bruge, det syntes jeg er
svært.
Hvornår har man lært noget i fysik?
Det har man hvis, hvis man har, fx har ud fra et
eller anden praktisk, et forsøg eller et eller andet og
man har fået noget teori at vide og så man kan forbinde de 2 ting sammen og forstå det, fordi det er jo
fysik, det er jo ikke bare at sætte sig ned og regne
sådan rent matematisk
Hvad er forskellen på kravene i fysik og dansk
eller historie eller nogle af de andre fag?
Altså dansk, det er jo altid et eller andet man kan
snakke sig fra. Fysik det skal man bare forstå, for
eller så, så er man rigtig fortabt. ... altså i de andre
fag ... det kan man altid bare læse og forstå, altså
det er ikke, det er ikke noget problem at sætte sig
ind i, men det er fysik. Hvis man ikke er med fra
starten af, så ... det skal man være.
Interview med Helene
Hvad får du ud af de forskellige måder at undervise på i fysik?
En kombination af når læreren står og fortæller
noget og gruppearbejdet, fordi når læreren fortæller,
så er det lige som om at tingene ikke, på en eller
anden måde – synker ned på en måde, der, man,
jeg ved ikke, man husker det bedre når man ser det
blive gennemgået på tavlen og så gruppearbejdet.
Det er også fordi man sådan selv, man hører de
andres synspunkter eller altså hvordan de tror, får
deres måde at løse problemerne på ikke, prøver at
komme ind i deres tankegang, hvis man selv har
svært ved det, plus at man også igennem at diskutere
så er det også tit at man, det går op for en selv, at
man egentlig ved mere end man umiddelbart lige
troede man gjorde.
... alle prøver at være med, alle dem der er i grup39

pen, ikke, der er én der ved noget og én der ved
noget andet og en tredje der ved noget tredje, ikke,
at man ligesom kan kombinere det og sætte det sammen og så ud fra de ting, de forskellige ved, finde en
løsning på et problem.
Hvad er sværest i fysik?
Det er at finde den model man skal bruge og så
huske den hvis ikke man lige har det ved hånden
ikke. Jeg synes det er svært at huske, også fordi der er
så mange af dem efterhånden, ikke, men så er det
også svært at huske de enheder der skal på de forskellige størrelser synes jeg.
Hvad er det der får dig til at blive interesseret i
noget fysik?
At man kan forholde sig til det. Altså hvis man kender det fra sin egen dagligdag på en eller anden
måde, ikke, at man ligesom kan relatere det til
noget bekendt.
Hvilke arbejdsformer kan du bedst lide?
Gruppearbejde, fordi at man er flere om at løse et
problem og hvis, altså hvis man selv går fuldstændig
i sort, så er der hele tiden en eller anden til ligesom
at hjælpe en og prøve at få en med igen.
Er det forskelligt fra fysik, det at lære noget i
dansk og i tysk og sådan noget?
Ja, fordi fysik der skal man lære at, altså meget at
tænke logisk og kunne huske en masse formler og
sådan noget ikke, mens f.eks. i dansk der skal man
lære, når man har en tekst, at kunne gå ind og analysere den og tænke mere selvstændigt på en måde,
mens fysik der skal man bare lære at sådan og sådan
er det altså bare, altså det er jo fint hvis man skal
forstå hvorfor det er sådan og sådan ikke ... dansk
der er det jo meget ens egne meninger, ikke, og det
er det jo ikke i fysik på samme måde.
Interview med Margrethe
Hvilke dele af fysikken kan du bedst lide?
Jeg synes klart det at lave forsøg det er det mest
spændende ... jeg vil ikke sige der er nogle emner,
sådan, altså jo jeg synes de der, vi lavede sådan 10
timers projekt sidste år om, om isfysik og sådan
noget, det syntes jeg var spændende, sådan noget
man kan sætte i relation, eller sådan. Det der om
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atomkraft og sådan noget, det syntes jeg var kedeligt
... måske fordi det var sådan lidt abstrakt på en
eller anden måde ...
Hvad er sværest af fysikken synes du?
Det er svært at sige hvad det er der er sværest. Altså
det jeg sådan har problemer med, det er at huske
alle sådan nogle formler og ligninger som tit bliver
brugt til prøver, det kan jeg slet ikke finde ud af,
altså.... jeg forstår sammenhængen, jeg skal have
ting i en sammenhæng, jeg kan ikke bare huske et
eller andet fordi jeg skal ligesom læse og så fint, så
kan jeg huske så er det sådan og sådan, så, jeg kan
ikke sætte det i nogen relation, sådan, ... jeg synes
det minder meget om hinanden, ikke, ... er det den
formel eller er det den formel ... så har jeg lidt svært
ved at skille det fra hinanden.
Det at lære noget i andre fag er det det samme
som i fysik eller er der forskel?
Altså hvis man tager dansk og sådan noget, så er
forskellen jo stor fordi, dansk det er meget mere
abstrakt sådan øh okay man skal lære om forskellig
litteratur og sådan noget, men det er jo ikke, altså
det er sådan noget, ja det ved jeg ikke, men det er
sådan det er anderledes i forhold til fysik fordi det er
mere, fysik det er mere præget af de der formler og
ligninger og, og det er alligevel også lidt mere fast,
fysik, end dansk. Dansk er mere sådan svævende
ikke på en eller anden måde . . altså jeg kan godt
lide det i dansk at man skal tænke selv også nogle
gange ikke og øh og der er sådan, ja man må tænke
selv nogle gange og der er aldrig noget helt klart
facit, altså
Interview med Pil
Hvad er det du kan så lide ved faget?
Jeg synes, der er mange ting der er logiske i faget.
Det er ikke sådan at man sidder og prøver og der
kan være mange forklaringer, men det er mere sådan
man kan altid tænke sig frem til noget, og man kan
få noget til at passe, jeg syntes det er meget spændende.
Hvad er det der gør fysik interessant for dig?
Jeg synes T gør fysik interessant for mig, fordi, jeg
kan huske i folkeskolen, der syntes jeg overhovedet
ikke fysik var spændende, det var, det var helt utro-

ligt, det var bare et af de fag som jeg, nej fysik, ikke,
men når jeg kom her så syntes jeg at det blev helt
spændende og det blev meget lettere end det var i
folkeskolen, så øh ja læreren har en stor indflydelse
på det.
Hvad er det at lære noget i fysik?
Øh, at lære. Jeg vil sige: at forstå begreberne, øh,
hvis man ved hvad det handler om, man skal ikke
huske det, man skal, man skal bare forstå hvad der
menes med det, så ved man hvad fysik går ud på.
Interview med Fin
Hvad er sværest ved fysik?
Det syntes jeg nok er og . og finde øh, når det skal
omregnes, altså vi har, hvis man har en formel, eller
en formel, så skal man have enhederne og beregne
enhederne, så de stemmer overens, det syntes jeg det
er det sværeste.
Hvad er det ved, når I selv sidder og snakker, der
gør, at du får den fysiske tankegang?
Jeg tror at vi alle sammen kommer med noget som
til sidst måske kan give et resultat eller et svar, og så
kan det være at hvis han, der siger noget, kan påvirke min tankegang til at sige noget andet ...
Hvad vil det sige at lære noget i fysik?
... det vil sige, at man selv tænker tanken og til sidst
får det rigtige svar ... selv regner måden ud at regne
det på og sådan noget ... det er jo lige meget om
man får et kommatal forkert, det er ikke så meget,
men selve det, tankegangen til at regne det ud, det
tror jeg er det vigtigste.
Interview med Helle
Hvad er det du godt kan lide ved fysikken?
Det er sådan noget med at du eksperimenterer, og
du kan se resultatet, du kan føle på det.
Hvad har du sværest ved i fysik?
Det er nok at finde ud af hvad formler jeg skal bruge, fordi jeg syntes efterhånden der er så mange og
jeg kegler rundt i dem efterhånden.
Hvornår kan du noget fysik?
Jamen, altså, det er når du så kan gå ind og sige, nå
ja, men nu har vi sådan og sådan og det skal kunne

blive sådan og sådan, kan jeg så eftervise det, jamen
så må jeg sige så har jeg lært det.
Hvad er det, der driver din interesse for fysik, er
det ... (fordi) du synes, det er spændende med
mekanik og sådan noget, eller er det fordi, at nu
går du i skole, og så gør man det?
Jamen, jeg tror det er en blanding af de 2 ting,
altså, fordi der skal læses på lektierne når du går i
gymnasiet, men også det, bare det at jeg kan få lov
til at vide noget om det jeg skal til at eksperimentere
med, det synes jeg også det er utrolig fedt.
Har du ændret holdning til faget i løbet af
gymnasietiden her?
Ja jeg har fundet det mere spændende, faktisk, fordi
meget i folkeskolen det var sådan meget, nå ja, ...
her har jeg sådan ligesom fået et øh bredere syn på
hvad det faktisk er, altså det er jo mange ting.
Hvad er forskellen på fx dansk og fysik?
... dansk, der skal du meget sådan, sige, komme med
din egen mening og så argumentere ud fra det.
Hvor i fysik, der har du nogle baggrundsresultater
du ligesom kan gå ud fra. Men så i dansk, der skal
du faktisk helt selv fortolke det, altså ... øh som
vores dansklærer faktisk siger, der er ingen facitliste
til dansk, hvor der alligevel er en eller anden form
for en facitliste i fysik, altså fordi f.eks. lykkes forsøget, nå ja men så er det på grund af det og det.
Lykkes det ikke, så er det på grund af det eller det
eller det, det ligger sådan ligesom fast.

Interviewene giver et godt overblik over forskellige opfattelse af og holdninger til fysik og fysikundervisning.
Nogle elever kan lide at ”hygge sig med udregninger – at få det rigtige resultat”, og andre er
glade for at ”få lov til at vide noget om det jeg
skal til at eksperimentere med”, de vil gerne lære
”tankegangen til at regne det ud”. Et af de få steder hvor der kan spores en forskel på tryghedsog udfordringsorienterede elever.
Fysik opfattes mere som noget med at skulle forstå, i modsætning til mange humanistiske fag
hvor der ifølge eleverne lægges mere vægt på egne
meninger, og som i højere grad kan læses selv. Til
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gengæld sættes der af flere lighedstegn mellem
egne meninger og større selvstændighed – fysik
”har et facit”.
Det, mange finder svært ved fysikken, er at finde
ud af ”hvorfor det hænger sådan sammen”, og ”at
finde den model man skal bruge”. Man har svært
ved at huske de mange formler og at kunne skille
dem fra hinanden.
Men man har også opfattelsen af, at fysikligningerne har en historie, de er udtryk for nogle fænomener, man skal have kendskab til. Nogle
nævner det som modsætning til matematik, hvor
man bare skal acceptere det.
Ud over at lære fysik ved at høre på læreren,
lægges der gennemgående stor vægt på den faglige snak i gruppen. Man kan ”komme ind i deres
tankegang” og ”alle sammen kommer med noget
som måske til sidst kan give et resultat eller svar”.
Det, der for rigtig mange styrker interessen for
fysik, er ”at man ligesom kan relatere det til
noget bekendt”. Man vil gerne kunne meningssætte det og kunne bruge det i sin hverdag. Desuden fremhæver mange det eksperimentelle
arbejde som spændende.

H VA D V I S T E O B S E R VAT I O N E R N E ?

Vi har i de foregående afsnit analyseret elevernes
og Ts opfattelser af og holdninger til fysik og
fysikundervisning. Gennem observationerne har
det været muligt at se disse udfoldet i praksis.
Overordnet set har det været tydeligt, hvorledes
Ts holdninger har præget hendes tilrettelæggelse
af undervisningen, således at der er opbygget et
frugtbart læringsmiljø. Det har samtidigt været
muligt at følge, hvorledes eleverne har tilpasset
sig og udnyttet disse rammer på hver deres vis.
Hvad angår elevernes faglige udbytte er det vigtigt at slå fast, at eleverne lærte fysik. Dels den
fysik de skulle ifølge Fagbilaget og dels en række
holdninger til faget og viden om fysikken, som
kan henføres til et dannelsesbegreb i fysik.
Herudover giver et så omfattende materiale, som
vi har om x-klassen, mulighed for utallige indfaldsvinkler og tolkninger. Jeg vil i det følgende
først gennemgå en typisk timeblok, for derefter at
koncentrere mig om nogle læringsmæssige aspekter, som har været særlig tydelige på grund af den
undervisningsform, som har været dominerende i
x-klassen.
En typisk timeblok

Opsummering af elevholdninger

Gennem de to års fysikundervisning har eleverne
både lært fysik og de har lært at kunne lide fysik
– en sikkert sammenhængende udvikling! De har
således i vid udstrækning formået at udnytte det
læringspotentiale, som undervisningen har indeholdt.
De har fået et sprog om fysik og fysikundervisning, og der er sket en udvikling i deres læringsbegreb. Hvor meget, der skyldes denne specifikke
fysikundervisning, og hvor meget, der skal tilskrives en generel aldersmæssig udvikling, er umuligt
at sige noget om.
Man bemærker at der er ikke så stor faglig spredning i klassen. Denne homogenitet er fremkommet mere ved at de svage elever har haft mulighed for at være med, end ved at de fagligt stærke
elever er hindret i deres faglige udvikling. Undervisningen synes at holde sig inden for elevernes
nære udviklingszone – tæt på dens periferi.
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Ts undervisningsform er – i overensstemmelse
med hendes læringssyn – i høj grad baseret på
gruppearbejde med elevernes selvstændige arbejde
med stoffet frem for lærerens fremlæggelse og forklaring ved tavlen. Dette grundsyn giver sig
udslag i et ret fast skema for gennemførelse af de
enkelte timer.
De tre ugentlige timer ligger i én tretimersblok
og den 2/10 1997, et par blokke inde i
Manhattenprojektet, kan illustrere et typisk tretimersforløb:
11.03 ankommer T til klassen (det ”ringer ind”
kl. 11.00). Alle elever er ankommet og i
gang med at omgruppere borde og stole
til gruppearbejde og sætter sig i de faste
grupper. T småsnakker med de nærmeste.
11.07 Roen sænker sig. T viser OH (som udleveres i fotokopi til eleverne) med dagens
program og lektie til næste gang. Der er

at samarbejde om løsning af de stillede spørgsmål.
Midt i blokken (eller nogle gange til sidst ved
øvelser) er der oftest en variation i arbejdet fx i
form af et (valgfrit) foredrag, en opgaveregning,
et forsøg, et besøg i datarummet.

nogle spørgsmål, som T besvarer. T
understreger, at der stadig er nogle, der
tror, at en opgavebesvarelse består af et
resultat med to streger under (og altså
mangler argumentationen for metode
osv), og at dagens opgaver fokuserer på
opgaveløsning.
udleveres statuspapir, som gennemgås på
OH. Papiret er en oversigt over, hvad
klassen indtil nu har gennemgået inden
for kernefysik. Der er en række spørgsmål (også af basal art), som besvares.
T fortæller, at man kan vælge at erstatte
en af opgaverne med en dymos-simulering.
Desuden skal grupperne planlægge, om
de vil deltage i fælles opgaveregning ved
tavlen i anden time eller regne selv, og de
skal vælge om de i tredie time vil gå i
datarummet eller regne videre.
arbejder grupperne
Spisepause. Arbejdet nedtrappes langsomt.
Halvdelen af eleverne arbejder videre i
grupper, mens den anden halvdel går ind
i et andet lokale og deltager i Ts opgaveregning.
Pausen er noget udflydende. Nogle
diskuterer, andre holder pause. To elever
har meldt sig til sammen med T at forberede et demonstrationsforsøg til næste
gang. Tre elever går i datarum. Resten
arbejder videre i grupper.

T arbejder således i alle de tre læringsrum, som
Petersson (1995) opstiller:
Undervisningsrummet, hvor lærer og elever i fællesskab arbejder med stoffet. Læreren vil oftest
være i centrum. Målet for læringen vil primært
være formidling af nyt stof og dialog om stoffet,
og det fysiske rum vil være klasseværelset.
Studierummet, hvor eleverne i grupper arbejder
med emner og problemer. Læreren er konsulent.
Hun sørger for at situationen er meningsfuld og
udfordrende og sørger for, at den kommer i gang
og har progression. Men studierummet styres
først og fremmest af eleverne selv – målet er at
eleverne lærer problemløsning, samarbejdsevne og
at styre læreprocessen.
Praksisrummet, hvor eleverne individuelt, parvis
eller i grupper anvender den faglige viden i længere forløb og projekter. Praksisrummet viderefører elementer fra begge de to andre rum, men
eleverne arbejder med mere virkelighedsnære problemer og cases og lærer at håndtere mere komplekse sager. Læreren er mesteren der træner eleven og målet er at træne kompetencer og at trænge dybere ned i stoffet. Det kan rent fysisk foregå
i edb-lokalet, laboratoriet, på gangen, uden for
skolen.

Næsten alle blokkene begynder med ca. 15-20
minutters fællessnak: Opsummering fra sidst,
gennemgang af svære pointer, dagens program
mm. Dette foregår under stor opmærksomhed fra
eleverne. Her kræves fuld opmærksomhed fra
alle, og hvis der er larm eller uopmærksomhed
slår T ned på det med hård hånd.
Derefter arbejdes i faste grupper ud fra skriftligt
oplæg fra T. Et oplæg som godt kan indebære at
eleverne selv skal reflektere over noget, stille
spørgsmål eller lignende, men det er indenfor
rammer som T udstikker. Det er dette arbejde,
der er det bærende i undervisningen, og eleverne
har gennem praksis lært at følge arbejdssedlen og

Erling Peterssons opdeling af undervisningen i de
tre rum stammer fra erhvervsskolesektoren, hvor
der er en længere tradition for praktik og kobling
til det omgivnede samfund. Der er derfor i den
gymnasiale sektor – og i Ts undervisning – større
sammenfald mellem studie- og praksisrummet.
Men fx det lange forløb med ballonfysik havde
mange elementer af praksisrummet i sig, og også
de længerevarende projekter og øvelsesforløb kan
siges at tilhøre praksisrummet. Erik Prinds
(1999) har forsøgt at tilpasse modellen til det
almene gymnasium ved at kalde studierummet et
træningsrum og lade praksisrummet være stedet
for selvstændige studier (Prinds 1999, s. 39):
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11.27
11.45
12.15
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Undervisningsrum

Træningsrum

Studierum

Aktivitet

Vidensformidling

Træning af stof

Projekt

Lærerrolle

Formidler

Træner

Konsulent

Elevrolle

Modtager

Lærling (løser stillede opgaver)

Student (stiller selv opgaver)

Organisering

Klasse

Individuelt/gruppe

Individuelt/gruppe

Uanset hvad man kalder de forskellige rum, er
pointen, at brug af alle rummene giver en variation, der tilgodeser forskellige måder at arbejde og
lære på.
Gruppearbejdet

Gruppearbejdet er den konstituerende arbejdsform i Ts undervisning, og når man følger undervisningen, er der en række træk, der går igen:
Gruppearbejdet foregår under afslappede former.
Kun to-tre elever (Mark, Pete og Rod) har svært
ved at arbejde i længere tid. Resten arbejder,
småsnakker om andre ting, arbejder videre.
T går rundt mellem grupperne og bestræber sig
på ikke at svare (umiddelbart) på spørgsmålene,
men stiller ofte modspørgsmål eller henviser til
de andre i gruppen. Det er dog karakteristisk, at
hun har en evne til at opfatte, når eleverne har
brug for hjælp eller er parate til et teoretisk input.
I de tilfælde giver hun sig god tid til at tale med
gruppen og give den nødvendige viden.
I perioder, hvor gruppearbejdet er mere
vejledningskrævende end normalt, starter T
gruppearbejdssekvensen med at give hver gruppe
en konsultationstid, som skrives på tavlen. Det
forhindrer ikke, at elever/grupper kan spørge om
mindre, typisk faktuelle problemer uden for tur,
men det sikrer, at grupperne har et tidspunkt til
at gå i dybden med deres problemer. Det forventes, at grupperne før konsultationen har præciseret, hvad de vil spørge om.
Hvis støjniveauet under gruppearbejdet i klassen
bliver for højt, kan T forlange fuld tavshed, hvilket holder niveauet nede et stykke tid.
Der er opbygget en klasserumskultur, hvor eleverne ved, hvilke krav, der stilles, og hvor de gennem praksis har lært at opfylde dem. I sådanne
rammer giver gruppearbejdet et godt potentiale
for læring. Det kan der være mange grunde til,
dels af motivationsmæssig art og dels af lærings44

mæssig art – to grunde som naturligvis hænger
sammen. Gruppen opfylder en række sociale
behov og giver mulighed for at udfolde sig i et
mindre forum end klasseoffentligheden. Alle kan
komme til orde. Samtidig kan gruppen trække på
flere ressourcer end den enkelte elev alene, så der
kommer flere ideer og løsningsforslag. I en gruppe fastholdes man lettere i en aktiv rolle end ved
fx en indre dialog med en bog eller et lærerforedrag. Og da læring i det konstruktivistiske paradigme (se kapitel 10) er en aktivitet, vil læring
have større mulighed for at finde sted i en gruppe, hvor man kan bruge hinanden og tvinge hinanden til til at være aktive. Men omvendt er det
også tydeligt, at elever let distraheres af andre elever, så det kræver en ret god disciplin at fastholde
arbejdsmoralen.
Betydningen af den metakognitive
snak

T gør meget ud af altid at fortælle, hvad der skal
ske og hvorfor. Hver timeblok starter med en fælles kontekstualisering og plan for og diskussion af
dagens program. Med 3-4 månederes mellemrum
læser man fælles i klassen, hvad man har nået af
bekendtgørelsen, og hvad man skal arbejde videre
med.
Mange opgaver og øvelser har et bestemt formål,
som ekspliciteres for eleverne. Det kan fx dreje
sig om bestemte opgaver, hvortil der skal tegnes
for at indøve netop dette aspekt, eller bestemte
arbejdsformer som fx begrebskort, hvor arbejdsformen selv gøres til genstand for overvejelser.
Dette er med til at øge elevernes bevidsthed om,
hvad der sker, og hvorfor det sker, så eleverne
kun i ringe udstrækning føler sig fremmedgjorte
over for undervisningen, og hele tiden er klar
over, hvilke faglige krav, der stilles.

Læring som konstruktion og som
meningssætning

Arbejdet bliver overordnet set i høj grad styret af
opgaver og problemer stillet af T, men også af
spørgsmål som eleverne har stillet, enten på Ts
opfordring eller opstået gennem gruppearbejdet.
Det er tydeligt, at undervisningen ligger op til, at
eleverne selv skal udvikle deres forståelse gennem
diskussioner af problemer og tolkninger af det
faglige stof.
Det læringsteoretiske indhold i en sådan undervisning undersøges i kapitel 11.
S L U T E VA L U E R I N G E N I K L A S S E N

Den sidste 3-timers fysikblok i 2.g var sat af til
en afsluttende evaluering af de to år. Vi havde
købt slik og sodavand, og eleverne diskuterede i
klassen, hvordan årene var gået.
Vi forsøgte at strukturere diskussionen, så vi først
talte om, hvordan eleverne havde det med formen, dvs. især de tre timer i træk og den udstrakte brug af gruppearbejde, og derefter om selve
fysikken, om den var svær, kedelig osv.
Jeg har valgt nogle temaer ud.
Tr e t i m e r s b l o k k e n

Der var bred enighed om at 3 timer i træk var en
fordel, selv det havde sine ulemper. Men eleverne
havde lært at udnytte arbejdsformen:
Det kan godt lyde sådan lidt hårdt, ik’, men det er
det jo egentlig ikke, fordi hvis vi så har lyst til en
pause på 5 minutter, nå men så tager vi den, og så
arbejder vi måske 5 minutter i frikvarteret. Så det
bliver mere sådan i træk – det har været rart.
... altså, når man laver gruppearbejde, så skal der
være så mange timer efter hinanden ...
Selvfølgelig har fysik ikke været det letteste fag, men
jeg synes på den anden side det er blevet kompenseret på den måde, at det er et meget fleksibelt fag.
Med de der 3 timer om ugen og den gruppearbejdsform, det har gjort, at man kan fordele sit arbejde
på flere måder
Jeg synes også det har været godt ...men nogen gange
kan det godt være man ikke rigtig får så meget ud af

det, fordi man sidder i så lang tid, og det er virkelig
svært noget af det, altså, ... du kan ikke altid arbejde dig til noget, du ikke kan forstå, så derfor mangler vi lidt mere feed-back fra lærerens side – nogengange...
Gruppeinddeling

Gruppeinddelingen gav anledning til en del kommentarer, specielt blandingen dygtige/svage og
flittige/dovne:
Læreren skal ikke bare inddele tilfældigt, der må
godt være lidt bagtanke bag, hvem man putter i de
forskellige grupper, ... hvem der kan arbejde sammen og sådan ...
Enig, men til gengæld så synes jeg også at hvis man
har nogle man arbejder godt sammen med , og man
ved at det fungerer, så skal man gøre det sådan. Fordi at det kan godt være at dem der er meget, sådan,
at de vil lave noget og de vil godt have en god
karakter, hvorfor skal de så sidde og hænge ved en
eller anden, som ikke gider lave en fis, ik’?
Altså, det behøver heller ikke være netop en som ikke
gider lave noget. Det kan også være en der har svært
ved at forstå det, måske, ik’? Som måske har gavn af
at der er nogen af de gode der kan forklare ham det
på en anden måde end læreren kan forklare det på.
Men jeg tror også at man skal passe lidt på at – øh
– blande de gode med de mindre gode, fordi så, dem
der er bedre end andre, de kommer til at sidde og
hænge, mens dem der ikke er så gode de kommer til
at sidde og kæmpe for at få noget, for at finde ud af
det ... det er ikke for at sidde og være egoistisk eller
noget, men jeg synes bare, at hvis man sidder derhjemme og selv gør en indsats – det gør alle ikke,
vel? – så er det nogen gange irriterende ... Selvfølgelig skal man forklare nogen, som ikke forstår det så
godt og sådan noget, men nogen gange så er det fordi folk ikke, altså ikke rigtig gider sætte sig ind i
det, og hvorfor skal andre så hænge ved det, ik’? ...
Det kræver bare meget selvdisciplin at arbejde i
grupper!
Indholdet – omfang

Der var kun få elever der relaterede til konkrete
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fysikemner som værende gode eller dårlige. De
fleste kommentarer var om mængden af emner.

get, men ville have en egentlig indsigt og brugbar
forståelse.

De fleste emner vi har gennemgået har været som
introduktioner til emnet; vi har aldrig fordybet os i
noget som helst. Det har været, altså fra mit synspunkt, sådan, ikke totalt overfladisk, men sådan
introduktionsforløb i alle emner. Man fik at vide
hvad det handler om, men ikke i bund og grund.
Fx kernefysik, det er sådan et emne som er svært at
forstå, fordi det er meget abstrakt, og det fik vi kun
småbidder af, og da vi så skulle skulle have projekt
oppe på DTU, så fandt jeg ud af at vi skulle kunne
meget mere.

Indholdet – abstraktion

Jeg synes faktisk at mange af emnerne har været
spændende, men jeg synes også at det har været
sådan lidt overfladisk. Det er gået for hurtigt, man
har ikke rigtig haft tid til at sætte sig ind i det. Og
når man så endelig lige har, sådan – okay jeg har
forstået noget af det, jeg er i hvert fald kommet ind
i det, så er det som om at så skal vi bare videre.
Man kunne også sige, at på obligatorisk niveau, det
burde kun indeholde måske 4 emner i alt
Ja, der er for mange emner man skal igennem ...
Man vælger at få om noget der er spændende, men
så skal man bare videre, og så ... man får ikke
nogen fair chance for ligesom at forstå.
Jeg synes vi har ret mange emner, man kan slet ikke
nå at gabe over det ... hvis man har sådan lidt svært
ved det, så, så kan man ikke nå så mange emner.
Det er for uoverskueligt.
Der var en overvældende enighed om, at antallet
af emner var for stort, at der var for stor bredde
på bekostning af dybden. Egentlig ret overraskende i betragtning af at eleverne i forhold til megen
traditionel fysikundervisning har haft god tid til
at diskutere og sætte sig ind i stoffet. Men netop
disse muligheder har måske vist eleverne, hvor
svært stoffet er, og at jo mere man arbejder med
det, jo flere problemer bliver man klar over. Det
kan også ses som et udtryk for det, Olga Dysthe
kalder ”ægte engagement”. Eleverne var ikke tilfredse med en formalistisk opfyldelse af Fagbila46

Den anden del af indholdsdiskussionen kredsede
mest om, hvad det var ved fysik som var svært:
Øh, hvad der har været lettest og sådan, så vil jeg
helt klart sige, sådan et emne man kan forholde sig
til. Fx meteorologi. Så snart man kan kigge ud af
vinduerne, og sige hvordan det egentlig ser ud, så
synes jeg, det ligesom er noget, man sådan får øjnene
mere op for. Det, der foregår inde i atomer, som du
overhovedet ikke engang kan se, så synes jeg det bliver sværere ... vand der koger, så kan man gå ind og
skrive hvad det der egentlig sker, ik’ ... forsøg med
radioaktivt henfald og sådan noget, altså, selvfølgelig
har vi fået lidt bevisning, med – orv der er noget
der bipper, men alligevel, så er det usikkert ...
Jeg er meget enig faktisk. Jeg tror at en af de ting,
der blandt andet også gør fysik ret svært, det er, at
de der ting med ... , at størstedelen af det, det er så
abstrakt så vi ikke kan forestille os, som sådan noget
kvantefysik. Nå, den er bare dér, der hopper den
bare hen, og sådan noget. Der er ikke rigtig noget,
der er ikke rigtig noget, der er ikke rigtig noget
belæg for det. Der har bare været en mand, der
engang har sagt: Sådan er det, altså. ... Det vi har
savnet lidt, det er ... hvis man kunne forklare det på
en måde. Hvis man kunne sige: det er lige som den
og den ... hvis man siger: her er et æble og her er en
appelsin, og de gør sådan og sådan ... jeg tror bare
generelt at det er vigtigt, at man kan relatere det til,
til noget man kender til i forvejen, noget fra hverdagen eller et eller andet.
Øh, nu har jeg samfundsfag, og det er klart, det
afspejler klart mere hverdagen end fysik. Samfundsfag det er noget med, altså hvordan det fungerer i
hverdagen og sådan noget, altså man kan nikke
genkendende til, til nogen ting. Det kan man ikke
så ofte med fysik, synes jeg. Fx bølger og atomer og
sådan noget.
Hvorfor kan du ikke? Der er jo bølger i hverdagen
... der er jo masser af bølger når vi taler, nu fx, ik’?

Jo, det er rigtigt nok, men for mig, jeg siger bare at
det er noget med stemmebånd, jeg ser ikke bølgerne ...
Jeg tror ligesom de andre har sagt, det er for abstrakt
...
Selv om mange elever traditionelt siger, at fysik
handler om noget i deres hverdag, var det her
gennemgående, at fysik opfattedes som abstrakt,
noget man ikke kan se, og derfor er svært at forholde sig til. Det blev udtrykt som en frustration,
ud fra et ønske om at lære det, men med en
erkendelse af, at det ikke har været let selv at give
stoffet mening ”at relatere det til noget man kender
i forvejen”.
L Æ R E R E N S S L U T E VA L U E R I N G

Et stykke inde i det følgende skoleår bad jeg T
om at overveje hele forløbet i x-klassen. Frem for
et interview bad jeg hende skrive nogle overvejelser ned, ud fra nogle stikord fra mig. T skrev:
Forventninger før jeg mødte klassen

Jeg ville have dem til at opfatte at fysik i høj grad
er modellering. Forventninger om sød – dårlig –
kvik mm. har jeg ikke til klasser. Jo, jeg forventede, at jeg ville kunne få mange piger til at vælge
højniveau, ved en målrettet indsats.

Enkeltelevers udvikling samt
klassen i forhold til normalklasser

Clara: meget usikker pige, der slet ikke kunne
lide at sidde i gruppediskussioner uden en lærer,
der hele tiden kunne bekræfte at gruppen var på
rette spor, hun kom efter min opfattelse til at
holde meget af denne arbejdsform, det styrkede
hende, tror jeg, at tale så meget om begreberne,
som de gjorde i grupperne – hun fik vist også 9
til mundtlig eksamen, hvilket hun stadig er dybt
forundret over. Det er den højeste karakter hun i
sit liv har fået. (Solstråle historie).
Dave: Der er ikke rigtig nogen udvikling, han var
fagligt svag til matematik, men rimelig god til at
tænke fysik, han kom aldrig til at acceptere, at han
selv skulle arbejde med stoffet og ikke bare få det
serveret af mig, han havde lange fraværsperioder.
Langt de fleste elever var meget arbejdsomme og
heraf en hel del dygtige. En lille del havde det
svært med at yde en passende indsats, men det
vidste de godt.
Sjovt at matematiklæreren og jeg slet ikke var
enige om klassens faglige niveau, hun mente, de
generelt var dumme og dovne, og jeg mente, de
generelt var flittige og dygtige. To elever har da
også valgt fysikhøjniveau og ikke matematikhøjniveau.
Skolemiljø

Læring

Man lærer fysik (og meget andet) ved selv at
bearbejde stoffet, det betyder, at jeg skal tage så
lidt af taletiden som muligt. Man kan lære noget
af forelæsning, hvis man er forberedt og gerne vil
lære noget. Strukturen af undervisningen er derfor grundlæggende baseret på gruppediskussioner
med indlagte (ofte) frivillige forelæsninger. Den
falske 'dialog', hvor læreren spørger til et (ikke)
læst stof i klassen, bruger jeg ikke. Elever hives
heller ikke uvarslet op til tavlegennemgang, hvorimod velforberedte elevforedrag forekommer.
Jeg mener, fysik er opstilling af modeller, der skal
forklare virkeligheden. Jeg omtaler ofte modeller i
undervisningen, men det er svært at trænge igennem med, da eleverne er vænnet til at tænke i
formler (altså sammenhænge uden forudsætninger og tolkninger), og fordi lærebøgerne jo også i
høj grad understøtter denne opfattelse.

Det er ikke på skolen almindeligt at undervise 3
timer i træk i fysik (eller andre fag) ej heller at
lade gruppediskussioner være det bærende element i undervisningen. Klassens dansklærer var
nok den, der arbejdede mest i samme stil, ellers
var de udsat for meget tavleundervisning i andre
fag. Klassen havde ikke svært ved at arbejde på en
anden måde i fysik, jeg har i hvert fald aldrig
hørt dét som begrundelse.
Pædagogisk stil

Glade og ærlige elever, de var klar over at de skulle arbejde for at lære, og at når de ikke arbejdede,
så var det (og ikke alt muligt andet) årsagen til, at
de ikke kunne følge med. Det bevirkede, at jeg
aldrig behøvede at blive sur – altså en glad lærer
med overskud. Jeg synes, der var et rigtigt godt
arbejdsmiljø i klassen og dermed et godt fundament for læring.
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Observationens påvirkning

Klassen blev ikke påvirket, måske blev de lidt
mere opmærksomme – hvad vil det sige at lære
noget – mm., da de jo jævnligt blev spurgt om
det, men måske havde jeg selv arbejdet mere med
denne side af undervisningen, hvis ikke Jens havde.
Jeg tror ikke, jeg selv var påvirket i selve undervisningen, men det har selvfølgelig styrket min
måde at arbejde på, at jeg har kunnet diskutere
undervisningen og klassens reaktioner med Jens.
Den største påvirkning kom dog ved at de tre
timer lå sammen, man bliver tvunget til at tænke
langsigtet, og der er ingen 'fise-den-af-timer',
man kan jo ikke bare lade 28 elever sidde i tre
timer og regne opgaver uden mål.
Opnåede jeg det jeg ville?

Jeg er meget tilfreds med forløbet. Det faglige
niveau blev højt målt i traditionel forstand (flotte
karakterer til eksamen og en censor, der syntes at
de udtrykte sig frit og godt) men jeg er slet ikke
tilfreds med deres manglende forståelse for fysik
som modellering af virkeligheden. Socialt var
klassen velfungerende i mine timer under hele
forløbet, det har de vist også generelt ry for at
være, her tror jeg i øvrigt at to elever som Mark
og Rod har en stor betydning.
Ændringer

Jeg vil finde ud af om det er muligt at styrke
modelaspektet og tænke mere i projektorganiseret
undervisning.
OPSUMMERING

Vi har fulgt en klasse, hvor læreren har haft en
bevidst og formuleret holdning til fysik og til
læring, som hun har forsøgt at omsætte til faglig/pædagogisk praksis. Det har udmøntet sig i en
tilrettelæggelse af undervisningen, som er ret
langt fra gængs praksis i fysikundervisning i gymnasium/hf, nemlig timerne samlet i en 3-timers
blok og gruppearbejde som den bærende undervisningsform. Det faglige indhold har været det
traditionelle, men med større vægt på åbne og
selvformulerede opgaver og med et ønske om at
styrke modelaspektet. Resultatet har været et
læringsmiljø, som i høj grad var baseret på elever48

nes indbyrdes dialog, med læreren som den der
tilrettelagde og vejledte undervejs. Desuden blev
der lagt vægt på elevinddragelse i planlægningen
og på en samtale om fysikken.
Eleverne kan karakteriseres som gennemsnitligt
sammensat hvad angår faglige og læringsmæssige
forudsætninger. 5 af dem var to-sprogede, uden
at dette synes at have påvirket forløbet. Eleverne
tilpassede sig undervisningsformen – selv om den
var meget anderledes end i deres andre fag – og
formåede at udnytte dens muligheder. Dette gælder såvel de tryghedsorienterede som de
udfordringsorienterede elever. Eleverne har lært
den fysik, som man skal på obligatorisk niveau.
Der kan spores en tendens til, at de har opnået
en relativ veludviklet formuleringsevne. Eleverne
har gennemgående udvist stor tilfredshed med
fysikundervisningen. De har i stor udstrækning
udvist et fagligt engagement. Men også beklaget
sig over de abstraktionskrav faget stillede og en
følelse af manglende relevans for deres øvrige tilværelse. Størst utilfredshed var der med den
manglende mulighed for fordybelse, med den
følelse af overfladiskhed, som følger af at skulle
gennemgå så mange forskellige emner. Disse
utilfredsheder kan måske netop tolkes som
udtryk for et ønske om at lære fysik fremfor kun
at have fysik.
Gennemgangen har således dokumenteret, at en
gruppebaseret, dialogfremmende fysikundervisning er mulig, gennemførlig og frugtbar. Det er
ikke et argument for, at den er bedre end andre
former for undervisning. Undervisning og læring
er for komplekse størrelser til absolutte sandheder. Men undersøgelsen viser, at en sådan undervisning er mulig og kan udgøre et fysiklæringsmæssigt velfungerende alternativ til anden undervisning.
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Bilag 1
Spørgeskema 2x dec. 1997.

Navn:

1. Føler du der er sammenhæng mellem de enkelte fagområder i fysik (sådan at noget af det man
lærer fx i ellære kan bruges i fx kernefysik)?
❏ ja
❏ nej ❏ ved ikke
Begrund dit svar:

2. Kan du bedst lide systematiske forløb (dvs et forløb hvor man starter med at definere begreberne
og så anvender dem)? 9 kryds her
eller kan du bedst lide tematiske forløb (hvor man ser
på anvendelser/eksempler og så samler begreberne op bagefter)? 9 kryds her
Begrund dit svar:

3. Kan du lide at arbejde i grupper i fysik? ❏ ja ❏ nej
Hvad kan du lide/ikke lide ved at arbejde i grupper?

❏ ved ikke

4. Har du i gruppearbejdet let ved uenighed i gruppen?
❏ meget let ❏ middellet ❏ middelsvært ❏ meget svært
5. Kan du bedst lide åbne øvelser og opgaver (hvor du selv skal definere en del af opgaven)?
❏ kryds her
eller lukkede øvelser og opgaver (hvor læreren har bestemt formuleringen)? ❏ kryds her
Begrund dit svar:

6. Forklar kort hvad der menes med en model i fysik:

7. Nævn et eksempel på en model i fysik:

8. Synes du fysik er
❏ meget let ❏ middellet
hvorfor:

❏ middelsvært

❏ meget svært

9. Hvad kan du bedst lide ved fysikundervisningen?

10. Hvad synes du er dårligst ved fysikundervisningen?

11. Er det et problem for dig at undervisningen i fysik er anderledes end i andre fag?
9 ja 9 nej 9 ved ikke
evt. begrundelse:
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Bilag 2
Interviewguide 2x januar 1998

(følg alt op med hvorfor?)
1. Fysikundervisningen
Holdning til faget (meget interessant – helt uinteressant)
Hvilke dele af fysikken kan du bedst lide
Hvilke dele er sværest (forstå begreberne/løse ligninger/bruge modeller/regne opg/...)
Hvordan læser du hjemme på fysik
Hvordan opfatter du dig fagligt
Hvad får du ud af forskellige typer uv (lærergennemgang/gruppedisk/pararb./individuel arb)
[bevidsthed om dialogens betydning – hvad skal der til for at dialogen bliver god]
Hvad skal der til for at du skal blive interesseret i fysik (indhold/miljøet/formen/læreren)
Hvad vil det sige at lære noget i fysik?
Hvad driver lærehandlingerne (systemet – personlig interesse)
Har du ændret holdning til fysik i løbet af gymnasieforløbet?
[læringsbegreb i fysik]
2. Livet i skolen
Hvilke fag holder du mest af
Hvilke fag holder du mindst af
Forskel på disse fag og fysik
[læringsbegrebet i andre fag]
Foretrukne arbejdsformer [din ideelle skoledag]
Vurdér dit faglige udbytte af forskellige arbejdsformer
Hvilke krav må du stille til dig selv i forbindelse med gruppearbejde
–
– – – – – – – – –
Klasseundervisning
Hvad kræves der for at en lærer er en god lærer
Hvordan trives du på skolen
Har du hovedparten af dine kammerater på skolen
Laver du arbejde på skolen ud over uv (elevråd/skoleblad/kor/fællesudvalg/...)
3. Livet uden for skolen
Bor du hjemme/alene. Fars/mors erhverv. Andre søskende (placering)
Tidsforbrug på en gennemsnitlig dag (betydning af aktiviteter)
[lystbetonet/pligt]
Erhvervsarbejde.
Sport. Hjem har vakt interessen. Dyrker du sport med andre fam.medl.
Kæreste? Hvad laver han/hun. Alder. Mødested.
Ser du nyheder/læser avis. Følger du fx med i færøsagen.
Ved du hvilket parti du ville stemme på i morgen
Hjemmekultur: fordeling af hjemmets opgaver. Indbyrdes forhold. Kan du tale om lektier/skole. Har
din familie respekt om de beslutninger du træffer.
4. Dig selv/selvopfattelse
Hvad er efter din egen opfattelse dine stærke/svage sider. Hvordan er de udviklet.
Hvad er dine planer for året efter stud.eks. Fremtidsplaner på langt sigt.
Hvordan ser dit liv ud om 10 år.
Vil du tage job i udlandet.
[Udfordringsorientering/tryghedsorientering]
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Kapitel 4
Y- K L A S S E N
Af Verner Schilling

INDLEDNING

Formålet med den følgende citatmosaik fra yklassen er at give et indtryk, dels af nogle grundlæggende holdninger hos læreren, dels af hvilke
opfattelser af fysik og fysikundervisning der har
udviklet sig hos eleverne i det to-årige forløb. Der
vil ikke blive foretaget nogen analyse af undervisningen eller en sammenligning af lærerens intentioner med elevernes faktiske udbytte af undervisningen. Sigtet er at give en karakteristik af klassen
og forløbet ved at vise hvordan aspekter af forløbet ses gennem lærerens og elevernes øjne.
Undervisningsformen har været en blanding af
lærerstyrede klassediskussioner, gruppearbejde
(opgaver, opstilling af formler, arbejde med EDB
m.m.) og eleveksperimenter. Eleverne har været
inddelt i faste grupper. Dog blev der lavet ny
gruppeinddeling et par gange i forløbet.
Læreren opfatter selv sin undervisning som relativt traditionel. Men undervisningen udmærker
sig ved at være usædvanlig gennemtænkt hvad angår indhold og formål. (Om målene så nås er naturligvis et andet spørgsmål). Usædvanlig er også
den omfattende inddragelse af EDB på forskellige
måder.
Læreren koncentrerer sig forholdsvis lidt om den
enkelte elev, og ser selv denne manglende orientering mod den enkelte som en svaghed (Lærerinterview i 2.g).
Der blev gennemført to interviews med læreren af
ca. en times varighed, hhv. i starten af 1.g og starten af 2.g i det to-årige forløb. Efter afslutningen
af 2.g nedskrev læreren nogle refleksioner over
forløbet.
Eleverne fik et spørgeskema i starten af 1.g. De
blev interviewet to gange i henholdsvis marts i 1.g
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og januar i 2.g., hvor de blev interviewet individuelt eller i små grupper (2-4). Interviewenes varighed var mellem en halv og en hel time. Umiddelbart før den sidste interviewserie udfyldte eleverne et spørgeskema med faglige og holdningsmæssige spørgsmål. Citaterne i det følgende er taget fra disse interviews og spørgeskemaer.
Oversigt over emnerne i forløbet:
1.g:
August: Intro:“Hvad er fysik”
September – december: Energi, varmelære
Januar – maj: Astronomi + atomfysik og bølger
(atomspektre)
(Marts: Eksperimentel projektuge sammen med
biologi og kemi)
2.g:
August – december: Manhattan Projektet (kernefysik)
Januar – marts: Mekanik
April: Eksperimentelt projekt (emner inden for
mekanisk fysik)
April – maj: Elektriske kredsløb
Da der i det følgende refereres specielt til de to
forløb om varmelære og om Manhattan Projektet
følger her en kort beskrivelse af dem.
Varmelære:
Der blev benyttet lærebogen ”Energistrømme” af
Blegaa og Poulsen.
Hovedpunkterne i forløbet var:
Fælles brainstorm i klassen (herunder begreberne
varme og temperatur).
Energi og effekt: Klassediskussion, opgaver i
grupper. Enheder diskuteres.
Energi og effekt: Elever udfører målinger.

Elektrisk energi. Klassediskussion, opgaver i grupper.
Intro til varmelære. Demo-eksp.: Opvarmning af
isklump. Påfølgende diskussion af begreberne varme og temperatur (igen).
Vandblandingseksperiment (elever). Påfølgende
diskussion af formler. Lod og vand. Gruppearbejde: “blandingsformler” skal opstilles.
Gruppearbejde: Opstilling af formler til bestemmelse af smelte- og fordampningsvarme.
Elevøvelse: Smelte- og fordampningsvarme. I
grupper: beregninger (med usikkerhed) v.hj.a regneark.
Udarbejdelse af begrebskort for varmelæren.
Fremlæggelse af begrebskort.

Som afslutning på arbejdet med Manhattan Projektet skulle eleverne skrive et essay om et udvalgt
eksempel på ”Big Science”.
Det efterfølgende spørgeskema viser at eleverne
var ret glade for forløbet. 5-6 finder det “meget
interessant”, 10-11 “ret interessant”, kun 1 “ikke
særlig interessant”. Ingen finder det “uinteressant”. På spørgsmålet om hvad der var mest interessant er det tydeligt at atomreaktorens virkemåde
og udnyttelsen af kerneenergien er det der interesserer mest.
LÆREREN
Lærerens syn på formålet med
fysikundervisningen

Forløbet var lidt for krævende for eleverne. Selv at
skulle opstille formlerne fandt de fleste svært, og
mange forstod ikke hvad de gjorde. Men som det
fremgår af det følgende fik de en fornemmelse af
at fysik bl.a. handler om at ”opstille formler” og ”at
man selv kan regne noget ud”.
Manhattan Projektet:
Der blev benyttet lærebogen ”Manhattan Projektet” af Christensen og Meyer.
Bogen er en gennemgang af det historiske forløb
der førte frem til atombomben. Undervejs gennemgås den kernefysiske teori der er nødvendig
for at forstå de videnskabelige opdagelser der ligger til grund for bombens konstruktion.
Der er blevet lagt stor vægt på at tale om og arbejde med modelbegrebet i dette forløb. Meget af
undervisningen har drejet sig om at arbejde med
forskellige repræsentationer af samme model, og
arbejdet i EDB-rummet med Fpro har været
fremtrædende. (Se under gennemgang af spørgeskemaet ang. elevernes opfattelse af begrebet “en
model”).
Forløbet omfattede en ekskursion til Risø, hvor
eleverne om formiddagen gør en reaktor kritisk
og om eftermiddagen i forskellige grupper udfører
et kernefysisk eksperiment. Før besøget havde de
arbejdet med computersimuleringer af en reaktor.
Det eksperimentelle arbejde i øvrigt bestod i
måling af radioaktivt henfald, samt en mere åben
undersøgelse af radioaktive kilder.

T giver udtryk for den holdning at formålet med
fysikundervisningen ikke er at eleverne skal lære
bestemte emner men snarere at de skal lære en bestemt måde at tænke på.:
Jeg håber de kan få en forståelse af, hvad fysik er for
en slags ting, i denne her verden
(..)
Jeg tror nok, jeg er meget kritisk overfor, hvis man
formulerer kompetencer som konkrete emner.(..)
Bare det at kunne skille et matematisk og et fysisk
argument,... det synes jeg i sig selv.. altså hvis man
kan få dem til at forstå det i løbet af de to år, så har
man saftsuseme nået meget (..) Og bare det at forstå
det, det er en kompetence vil jeg sige, som eksempel.
Og det er altså lige meget om det er så er luftarternes
tilstandsligning eller Newtons 2. lov det drejer sig
om. (..) Det er meget mindre væsentligt efter min
mening. I virkeligheden så synes jeg det er fuldstændig tåbeligt, at man ... pludselig siger, at nu skal I
lære luftarternes tilstandsligning, obligatorisk niveau. Det er fuldstændig ligegyldigt efter min mening (Int. 1.g)
T lægger stor vægt på at prøve at formidle fysikken som matematisk naturbeskrivelse. I den
sammenhæng ønsker han at eleverne skal få en
indsigt i hvad videnskabelig erkendelse er:
…og da var idéen altså, at de i et eksperimentelt
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projekt gerne skulle (..), håber jeg i al fald, opleve at
der er en proces, hvor teori og eksperiment spiller
sammen. Og det skulle så, altså håber jeg, gøre dem
motiveret til at høre noget mere generelt om, om videnskabelig erkendelse, og specielt det der problem
med at jeg gerne vil nedbryde deres fordomme om at
man bare kan gå ud og iagttage naturen (Int. 2.g)
T’s fysiksyn skinner tydeligt igennem i hans redegørelse for hvad han opfattede som formålet med
varmelæreforløbet i 1.g:
Jeg vil egentlig gerne have ud af det, at de får en forståelse af - også som noget nyt for folkeskolen, at der
er en sammenhæng imellem fysisk tankegang og matematisk øh værktøj, for det er noget nyt, og det mener jeg varmelæren .. er meget god til altså at bruge
til, fordi den,.. altså man kan sige dens formler er
forholdsvis simple, men dens fysiske baggrund er forholdsvis indviklet, og man kunne håbe i al fald, at
man (..) gennem diskussioner af begreberne temperatur og varme og gennem det at nå frem til nogle
formler, som man kan arbejde med kan give en oplevelse af, hvad, hvad det er fysik gør. Eller hvad man
kan bruge fysik til, ik'. (..) Man kan sige der er to
slags ting jeg (..) gerne ville have dem til .. som resultat. Den ene er at være i stand til rent praktisk at
kunne løse nogle problemer. Altså nogle varmelæreproblemer. Vælge (..) de rigtige formler og kunne arbejde med dem. Og den anden er selvfølgelig, at(..)
de forstår, hvad det er de gør, og at de får en fysisk
forståelse af det også.
(..)så kan man godt sige som en tredje ting, det er så
igen det, at de (..) kunne få, i hvert fald en fornemmelse af, hvordan man kan skabe noget i fysik, altså
opbygge en teori eller model gennem teoretisk og eksperimentelt arbejde... (Int. 2.g)
T lægger stor vægt på at formidle filosofiske,
historiske og samfundsmæssige aspekter af fysikken. Hertil har han især brugt temaet ”Manhattanprojektet”. Men også i dette forløb står den
matematiske naturbeskrivelse og modelbegrebet
centralt:
..hvad jeg ville med kernefysikken. (..) For det første
modelbegrebet (..) hvor jeg altså gerne vil lære dem
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at bruge det, og det var altså på radioaktivt henfald
og på reaktorfysikken. Og for det andet det historiske
eller samfundsmæssige, hvor jeg så altså har stået
med valget mellem enten at snakke (..) om videnskabelig erkendelse undervejs (..) til at opbygge en teori,
og at det tager forbløffende lang tid, og der går forbløffende mange ting galt (…)Og den tredje ting, det
var så fysikken med stort "F" (..), altså at, at jeg også
godt vil (..) - vise dem hvordan fysik og matematik
smelter sammen, og man kan regne ting ud om radioaktivt henfald, og man kan regne energi ud for kernereaktioner og finde ud af hvor meget energi der
kommer ud af uran-spaltning og hvorfor det netop er
uran og ikke jern f.eks. (..) Plus det eksperimentelle,
(..)hvor jeg gerne vil vise dem noget rigtig fysik i
gåseøjne, ved at de kommer på Risø og laver øh nogle
eksperimenter.(Int.2.g).
Lærerens syn på læring

Sit syn på læring beskriver T således:
(..) lidt provokerende vil jeg sige, at dybest set mener
jeg ikke, at vi kan stille en teori op over hvordan begrebsdannelsen, specielt f.eks. i fysik, skal laves....
fordi, jeg tror at vi fungerer som ... lad os bare bruge
et computerudtryk, vi fungerer som et neuralt netværk, der (..).. vi lærer ikke ved at starte (..) på et
bestemt fundament og så bygge tingene op. Det betyder ikke at jeg selvfølgelig ikke overvejer noget, altså
selvfølgelig, det er klart, det gør enhver lærer jo. At
når man skal undervise, er man nødt til at ha' en eller anden opbygning. Men dybest set tror jeg ikke, at
det betyder særligt meget, hvor man starter. Det man
skal ha' bygget op, er netværket. Og det kan man
gøre fra alle sider, og det svære er, kan man sige, at
(..) det kommer først, når man bevæger sig rundt fra
alle siderne. Eller fra mange forskellige sider. Så det
vil sige, deres opfattelse af energi og effekt, afhænger
ikke nødvendigvis af, at jeg lige er startet med… jeg
har jo heller ikke defineret hvad energi er, det har
jeg jo netop også sagt til dem, at det kan man ikke, i
virkeligheden. Men altså det afhænger dårligt nok
af, at vi startede der. Men det afhænger af, at de begynder at bruge begreberne, og så bliver der pludselig
nogle forbindelser, som forhåbentlig er rigtige. Det er
jo ikke sikkert, at de bliver det. Der kunne jo ske fejl
i det neurale netværk (..) Men efterhånden vil det så
komme til at hænge sammen, hvis det lykkes. Altså

sådan tror jeg det er. Så jeg tror, at ... at altså lidt
provokerende tror jeg ikke (..) at man kan nå særligt
langt ved at forsøge at lave en (..) entydig teori for
hvordan begrebsdannelse i fysik generelt, eller i et bestemt område, kan laves. Og det passer jo meget
godt, kan man sige, med vores gymnasiebekendtgørelse, som i hvert fald lægger op til at vi skal ku'
starte fra mange vinkler med projektorienteret undervisning. Så altså... jeg er faktisk meget imod lærebøger, egentlig. (Int. 1g)
ELEVERNE
Første spørgeskema

Fra det indledende spørgeskema følger her nogle
enkelte oplysninger, der bl.a. antyder noget om
elevernes syn på læring og undervisningsformer.
20 elever kom fra 9. klasse (en herefter på efterskole), og 8 fra 10. klasse.
18 elever havde valgt gymnasiet fordi ”det kan
bruges til så meget” og ”er en af de bedste uddannelser”, mens 8 havde valgt det for at få en videregående uddannelse.
Om fysik/kemi i folkeskolen siger de fleste (18) at
det bedste var forsøgene (10 har lavet forsøg hver
time, 11 hver uge, 7 sjældnere). 3 elever syntes
læreren var det bedste.
Det værste ved fysik/kemi var for 7 elever teorien,
for 8 elever læreren (er rodet, kommer for sent eller slet ikke, kan ikke svare på spørgsmål, er ikke
færdiguddannet).
Alle forventer at gymnasiet vil stille større krav
end folkeskolen. 8 ved ikke hvordan de vil klare
de større krav, 16 vil arbejde hårdere, mens kun 2
svarer ja til at de vil arbejde mere selvstændigt,
planlægge og tage ansvar.

Elevernes syn på læring

Der synes i løbet af det første år at have været en
udvikling i de fleste elevers forståelse af hvad det
vil sige at lære noget. De fleste taler nu om at det
ikke er nok at huske, man skal også kunne bruge
sin viden. Desuden forbindes læring med forståelse.
S: ..at lære noget det er at udvide ens viden ... sådan
så man får lært det på den måde sådan så man kan
huske det.. (..).. man ved ikke om man behøves at
bruge den i sin hverdag, men hvis man rigtig skal
lære det og man skal kunne huske det så skal der nok
være et eller andet man bruger det til i sin hverdag
(Int.1g)
C:.. at man bliver præsenteret for noget man ikke
vidste før ... eller ikke kunne før så... når man har
lært det, så kan man finde ud af det at gøre det, at
bruge det, så kan man definere hvad det er man gør.
(Int.1g)
M: du kan selvfølgelig også lære det udenad ikk.,
men det er jo ikke... du har jo så ikke rigtig lært det,
hvis du bare kan en masse fine ting øh øh .. en hel
masse formler.. og sådan al muligt… og du så måske
dybest set ikke rigtigt forstår det.. (Int.1g)
Forståelse betyder for de fleste at man kan bruge
sin viden eller at man kan forklare den til andre:
S: At forstå noget (...)Det er nok hvis man kan
bruge den viden, man har fået. (Int.1g)
M: Kunne bruge den praktisk, så har man jo forstået
det. Man kan også vide en masse ting uden at kunne
bruge det til noget (Int.1g)

På spørgsmålet ”Hvad vil det efter din mening
sige at lære noget” svarede 18 ”at forøge sin viden” eller ” at kunne huske”, mens 9 elever også
henviser til forståelse og anvendelse.

R: Ja, det vil jeg sige sådan.. at du lærer noget og så
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.
(Int.1g)

Den arbejdsform der oftest (nemlig af næsten
alle) nævnes som én man lærer noget af er ”at elever laver forsøg”.

N:... Jeg tror det vil sige at kunne forklare det videre
til en anden, som så også kunne sætte sig ind i det.
(Int.1g)
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En enkelt ser stadig læring som en stort set passiv
proces:

ren, ser andre gruppearbejdet som en mulighed
for at lære ved at forklare sine ideer til andre:

E: det er når man sidder der og ... har slået klapperne ud, og (læreren) han står og tegner og fortæller
ikk. Det må vel siges at lære noget, altså at få nogen
nye begreber og idéer, teorier, formler ind eller få
skrevet ned på papir, ikk (Int.1g)

P: Når man sidder sådan fire mennesker og diskuterer, så synes jeg det er meget lettere at få sagt noget
også, så er man heller ikke sådan.. hvis det er sådan
lidt forkert, og sådan noget(..).. så gør det heller ikke
så meget (Int.1g)

Elevernes syn på gruppearbejde

C: (..) så hjælper man hinanden indenfor grupperne
ikk, så er der ikke nogen der halter bagud (Int.1g)

Næsten alle elever er enige om at gruppearbejdet
er en god arbejdsform. På spørgsmålet ”Hvad synes du om at arbejde i grupper?” svares der
S: Det synes jeg er meget godt. Men det kommer
måske også lidt an på, hvad for en gruppe man er i.
Fordi hvis man er i en gruppe, hvor man føler, at
man slæber det hele ikk, eller man skal trække det
hele op, så må man sikkert blive lidt langsommelig
(..). Men jeg synes det er meget godt ikk. Også fordi..
det er også meget godt selv at få lov til at prøve at
løse et problem(..) end der bare er en lærer der står
og forklarer hvordan du så skal gøre ikk. Det er meget sjovt selv at prøve. Synes jeg. Så det ikke kun er
læreren der fortæller (...) (Int.1g)
M: Det synes jeg er godt. Det synes jeg er rigtig godt,
helt sikkert. Fordi man får sådan nogle forskellige...
sådan input fra alle dem, der er med, og der er selvfølgelig nogle der er mere aktive end andre, men
sådan er det jo altid ikk’. Men jeg synes(..) det er rigtig godt, helt sikkert. Det er også godt, at vi bytter
lidt rundt i grupperne. Så du ikke sidder med de
samme 3 mennesker. (Int.1g)
R: Det synes jeg er meget godt, fordi (..) hvis man
sidder hjemme og sådan noget, så har man den der
tvivl i baghovedet, er det nu rigtigt det du sidder og
laver, (..) så når der er andres meninger, når vi sidder derovre, (…) så kan du lige spørge dem man er i
gruppe med. Det synes jeg er meget rart.(..).. jeg synes det er lidt svært med (klasse)diskussion, fordi der
er du så mange, der skal sidde, så får man ikke rigtigt indført et ord... (Int.1g)
Mens nogle lægger vægt på at de kan få hjælp i
grupperne uden at skulle blotte sig over for lære56

Kl: Jeg har svært ved at .. at få forklaret af andre
tror jeg (..)Den gruppe som jeg er i nu, der kan jeg
godt, der kan jeg godt lide at være, fordi der kan jeg
forklare de andre noget ik' (Int.1g)
Selv om de fleste, både dygtige og mindre dygtige
elever, er meget positive overfor gruppearbejdet,
er der dog enkelte elever der foretrækker trygheden ved den lærercentrerede undervisning. En
(fagligt ret svag) elev udtaler:
E: Jeg tror egentlig det.. det jeg bedst kan li', det er
hvis der er et forsøg og så.. og læreren laver det, det
kan jeg egentlig bedst li'. (..) Jeg synes på en eller anden måde er det mere overskueligt, at det er én der
har så meget tjek på det... fremlægger det og viser
teorien, fortæller om teorien, skriver noget ned på
tavlen, og man tager notater. (Int.1g)
En elev har svært ved at frigøre sig fra en negativ
holdning til gruppearbejdet, men har faktisk fået
en ny indstilling til det i gymnasiets fysikundervisning. På spørgsmålet om hvilken undervisningsform han foretrækker, svarer han:
N: Jeg kan bedst li' den lærerstyrede... Her i fysik er
det gået udmærket med grupper, men jeg har (..) et
eller andet traume fra folkeskolen med gruppearbejde, hvor der ikke skete noget, så jeg synes ikke
man lærer så meget i grupperne.. det kan… det er
ændret her i gymnasiet. (..) så jeg tror egentlig jeg
har... jeg har arbejdet bedst i grupperne, med gruppearbejde.. også fordi det er en mindre størrelse, ikk’
(Int.1g)

Det er en udbredt følelse at rapportskrivningen er
en aktivitet der er meget effektiv i læreprocessen.

sådan noget. Så var der jo ikke nogen grund til at
lære det egentlig (Int.2.g)

S: …når man laver rapporten, når man selv skal
prøve at forklare det på sin egen måde, så synes jeg,
så får man sat det sådan rimeligt godt på plads inden i sig selv ikk. Så er det lige som om, så sidder det
bedre fast, fordi så har man selv formuleret det, ikk.
(Int.1g)

…så man har noget viden, sådan så man kan forholde sig kritisk (Int.2.g)

Ca: Jeg tror det er, hvis man har lavet et forsøg, og
man så går hjem og skriver en rapport over det. Så
bliver man nødt til at forstå det, ikk, hvis man skal
til at skrive om den (Int. 1g)

Mange syntes at inddragelsen af spørgsmål uden
for fysikken i snæver forstand gjorde emnet mere
interessant:

Elevernes syn på inddragelsen af
en samfundsmæssig dimension i

Nå, men det vigtigste er jo(..) hvis vi lærer så meget,
så vi selv kan tage stilling til, om vi synes det er godt,
eller det er dårligt. (Int.2.g)

Og så når det er noget, der sådan sker ude om i verden omkring én, så synes jeg det er endnu mere
spændende ik'. (Int.2.g)

fysikundervisningen

Forløbet om ”Manhattan Projektet” var et tematisk forløb med vægt på den historiske og
samfundsmæssige dimension i fysikfaget. Lærerens intentioner med dette forløb var at det skulle
”give viden om grundlæggende kernefysik; introduktion til arbejde med matematiske modeller i fysik
med mulighed for lidt kreativ anvndelse; eksempler
på hvad videnskabeligt arbejde er (og ikke er); eksempler på forbindelser mellem videnskabsfaget fysik,
teknologi samfundsproblemer; møde med eksperimentel fysik uden for skolen” (Int. 2g)
Han formoder alligevel at eleverne, hvis de blev
spurgt om intentionerne, ville
”(over)betone det specifikt faglige aspekt. ’T vil lære
dem fysik, formler, at regne ting ud, at udføre og
rapportere forsøg'” (Int. 2g)
Interviewene med eleverne viste imidlertid at de
fleste lagde meget stor vægt på det samfundsmæssige aspekt, og mange så det som det primære formål
med undervisningen at de blev sat i stand til at tage stilling til samfundsmæssige og moralske spørgsmål. Ingen gav udtryk for at sådanne mål kunne
opfattes som fremmede for fysikundervisningen.
(..) der var vel ingen grund til at man lærte det, hvis
ikke man lissom kunne bruge det til noget, eller
kunne se, hvad har det gjort ved samfundet eller

du kan bruge det til noget, i stedet for at du sidder
hjemme med en formel og sådan noget (Int.2.g)
.. så bliver det hele heller ikke bare formler og tal..
(Int.2.g)
Altså man får også lissom sat nogle ting i perspektiv
ved at man får lidt baggrundsviden ved det, ik'. Så
man har måske lidt (..) at relatere til også. (Int.2.g)
så bliver man også mere interesseret i at lave beregningerne rigtige og sådan noget, fordi så synes man
virkelig, man har gjort et øh, et godt arbejde, ik'
(Int.2.g)
Elevernes syn på fysik
sammenlignet med andre fag

Eleverne blev i interviewet i 2.g spurgt om de
kunne beskrive forskellen mellem fysik og de andre fag de havde i gymnasiet. Det faldt dem ikke
let, men nogle træk gik igen hos flere elever. I fysik
er der ofte (men ikke altid) et entydigt resultat:
M: Engelsk, tysk og dansk, hvor man skal analysere
tekster og sådan noget, (…)der er det lissom ens
egen… Hvis bare man kan argumentere for det,
man siger, så er det også rigtigt. (..) så kan der godt
være en sandhed i det, ik'. Der er ikke et resultat.
Det er der jo tit i fysik, hvis du har opstillet en formel eller en model eller sådan noget. (Int.2.g)
57

I fysik forsøger man at bevise nogle fundamentale
sammenhænge på en måde man ikke finder i de
fleste andre fag:
Ka:..du kan mere udfolde dig i et sprogfag, var jeg
ved at sige.(..) Altså(..)du har nogle forskellige emner, som også ligger tæt på dig, men du går ikke ned
i dem og forklarer dem, vel, som du gør i fysik (..) Vi
har haft om kloning i engelsk, og vi snakkede om
det…Men i fysik,, da er det sådan et fag med: ”Gå
ned i kloning og sig, hvordan kan det overhovedet
lade sig gøre”, ik'. (..) (Int.2.g)
(Samfundsfag) er noget som du sådan kan læse dig
til (..) Det er ikke noget der skal bevises eller noget,
vel. Altså du beviser ikke noget i samfundsfag.
Det… sådan er det bare, var jeg ved at sige.
(Int.2.g)
Mange opfatter fysikken som abstrakt og uhåndgribelig – også i forhold til de andre naturvidenskabelige fag. En pige, Ma, udtrykker det således (i et dobbeltinterview sammen med en anden pige, S):
Ma: Fysik er noget af det, som er uhåndgribeligt, og
kemi det er lidt mere håndgribeligt, på en eller anden måde, fordi du har nogle stoffer og du blander
dem sammen, og så ser du, at der sker et eller andet,
ik'. (Int.2.g)
Nu har jeg også biologi, og det, det eksperimentielle
arbejde vi laver dér ik', det, det er helt anderledes,
end det vi laver i fysik (..) Nu sidste gang skulle vi
(i fysik) selv finde ud af, hvordan vi ville lave forsøget ik'. Og, og det går man så ind og gør. Man
laver de der målinger, og man skriver dem ned, og
så har man, hvad man skal skrive en rapport ud fra
ik'.(..) Du har, du har mere at holde fast i, synes jeg
i biologi. Altså du har en… her har du et blad ik'.
Læg det ned i noget vand og se det i et mikroskop
ik'. Altså på en eller anden måde synes jeg, det er
stadigvæk lidt mere håndgribeligt.
(Int.2.g)
Fysik er mere abstrakt på en eller anden måde (..)
Det er lidt mere abstrakt end andre fag, hvor du har
et eller andet konkret..(..) Når man så har haft fysik
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i ja halvandet år ik'. Så har man sådan lært at
tænke det abstrakt, så du forstår det bedre. (Int.2.g)
Men på spørgsmålet om det ville være en god ide
at fjerne det abstrakte fra fysikken, og gøre faget
mere beskrivende, som f.eks. biologi, svarer hun
benægtende, og suppleres af S (Int.2.g):
S: Nej, det synes jeg heller ikke, fordi (..) et eller andet sted må princippet i fysik vel også være at man
selv kan regne noget ud og sådan noget, det der bliver jo udledt af formler.
Ma: Jeg tror det ville blive rigtig, rigtig kedeligt
S: Det tror jeg også fordi..
Ma: Fordi du har, du har fået præcis det samme
smidt i hovedet i folkeskolen ik'. Her har vi et
atom…
S: Så kan du ikke heller rigtig lave forsøg med det,
(..) Hvis ikke du har nogle formler vel, så er der jo
ikke nogen idé med, at du står og måler alt muligt,
for hvad skal du bruge de målinger til, altså.
Hvad er svært i fysik?

Når eleverne bliver spurgt om hvad der var svært i
fysik peger mange på det matematiske element
E: Svært for mig i fysik, det var øh... det var det der
med formler i starten, i termisk energi.. (Int.1g)
Ca: altså 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 (Int.1g)
R: Hvad er svært i fysik... altså... 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 videre eller sådan til en eller anden
du skal forklare det til og sådan, det synes jeg er
svært... (Int.1g)
N: Det er at se sammenhængen, synes jeg. Nogen
gange kan det være svært at kæde de forskellige ting
sammen. (Int.1g)

Eleverne husker næsten alle varmelæreforløbet
som svært. Dels var der de vanskelige formler, dels
var der vanskelighederne med se sammenhængene
og få begreber som varme og temperatur klargjort. Vi kunne observere hvordan disse begreber
forblev uklare hos mange elever skønt de havde
diskuteret dem længe i klassen.
Elevernes forståelse af
modelbegrebet

I det spørgeskema eleverne fik efter jul i 2.g blev
de bl.a. bedt om at forklare hvad en model er i fysik. Dette skete på baggrund af den store vægt der
var blevet lagt på modelbegrebet og modellering i
førløbet ”Manhattan Projektet” i det forudgående
semester. Svarene viste at mange havde fået en rimelig ide om hvad modeller er. Beskrivelserne
strakte sig fra en simpel forståelse af modeller som
en slags billeder af naturen og som en hjælp til forståelse, til mere avancerede forestillinger om modellerne som en efterligning af grundlæggende
mekanismer i naturen og som redskab til kvantitativ forudsigelse. Her følger en række karakteristiske citater fra spørgeskemaet.
Model som billede:
J: En model er når man laver et billede af hvordan
man forestiller sig at noget ser ud.
T: En teoretisk tegning af noget fysisk
Kl: En model er en illustration af fysikkens virkelige
verden.

Model som beskrivelse af hvordan naturens
”virkemåde”:
L: En model er en teori over hvordan tingene forgår
K: En simulation af virkeligheden.
M: En model er, når man på en eller anden måde
forsøger at efterligne det der sker i “naturen” /”i virkeligheden”
Nogle lagde vægt på at beskrivelsen kunne være
mangelfuld, at der kunne være uoverensstemmelse
mellem teori og virkelighed:
Th: Hvordan tingene fungerer og ser ud. Det stemmer som regel ikke overens med det praktiske.
S: Hvordan tingen ser ud og fungerer. Ikke altid
hvordan det er i praksis.
I de efterfølgende interviews bliver eleverne bedt
om at uddybe deres svar. S siger om en model:
S: Det er noget der viser (..) teorien i en ting, men
jeg vil ikke sige, det viser praksis. Specielt ved radioaktivt henfald. Man kan jo ikke lige sige, om der
lige sker så meget henfald lige inden for den der tidsramme. Det kan godt være, der sker lidt i den ene
tidsramme og så meget i den næste, men de udligner
hinanden ik'. (Int.2.g)
Og Ma definerer en model således:

Model som hjælp til forståelse:

Ma: Er det ikke et sådan..en lidt forsimplet udgave
af virkeligheden. (Int.2.g)

Ma: Tegninger der kan forklare hvad der sker

Model som redskab til beregning/forudsigelse:

C: En model er en illustration af fx et forsøg som får
forsøget til at se mere overskueligt ud. Meningen med
modellen er at hjælpe en til at forstå forsøget.

Ka: En model kan forklares som noget der bruges til
at finde samme resultat som det oprindelig er i naturen, bare ved tegninger, graf osv.

E: En model er en tegning der hjælper til forståelsen
af det den illustrerer.

Ma: En model er nogle på hinanden følgende beregninger der til sidst resulterer i et resultat man f.eks.
kan plotte ind i et koordinatsystem.

J: En model kan vise hvad der foregår. En model gør
tingene lettere at forstå.

Vi har i vores interviews blandt meget andet boret
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i forståelsen af modelunivers/teoretisk univers vs.
virkelighed/målinger. Selv de dygtigste har meget
svært ved at skelne. Næsten ingen har, selv ikke
når det er blevet påpeget, kunnet se forskellen på
beregninger af konskevenser af modellen (evt.
med computer), og indførelsen af ny information
fra virkeligheden via målinger.
Det har klart været en vanskelighed for eleverne at
skulle operere med mange repræsentationer af
modellerne (Systems Dynamics diagrammer,
computerprogrammet Fpro, matematiske ligninger). En del kan (nogenlunde) bruge Systems Dynamics diagrammerne og Fpro programmerne,
men de forbindes ikke med hinanden. Interessant
nok er den traditionelle matematiske beskrivelse
trængt helt i baggrunden. Selv de simpleste formler (f.eks. T1/2 = ln2/k) er meget mangelfuldt eller
slet ikke forstået.
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AFRUNDING

Klassen har været ganske typisk hvad angår forudsætninger og fagligt niveau. Karaktergennemsnittet ved afslutningen af 2.g var lidt over middel. Undervisningen var ikke radikalt forskellig fra
den almindelige praksis i gymnasiet.
Hvad vi bl.a. kan se af det foregående, er at lærerens grundholdning har en betydelig indflydelse
på elevernes opfattelse af faget. Hvilken opfattelse
der i dette tilfælde er tale om, kan bedst illustreres
med et citat af en elev, der svarer på et spørgsmål
om hvad han har fået ud af fysikundervisningen,
hvad han mener han er blevet bedre til:
Til at se overordnet på tingene.(.) Hvad vi er blevet
bedre til i fysik, det er at det er at stille en formel(..)
rigtigt op.

Del III
UNDERVISNINGSFORMER OG LÆRING

Når elever lærer noget i skolen, sker det i fællesskab med andre. Det indebærer, at eleverne deltager i samtaler med andre om de faglige emner og
spørgsmål, som læreren bringer ind i undervisningen. Imidlertid er der forskellige måder at tilrettelægge samarbejdet på, der eksisterer forskellige undervisningsformer, som på forskellig vis
tænkes at bidrage til læringen.
I de næste to kapitler vil vi se nærmere på to
almindelige måder at organisere undervisningen
på. Det drejer sig for det første om den form,
hvor læreren samtaler med sin klasse om et fælles
emne og tager tavlen til hjælp. Vi har her kaldt
det for Den lærerstyrede klassedialog, og det vil blive behandlet i kapitel 5. Det drejer sig for det
andet om den form, hvor elever arbejder selvstændigt sammen om faglige spørgsmål eller
opgaver uden lærerens konstante tilstedeværelse
eller indgriben. Vi har kaldt det for Det længerevarende gruppearbejde, og det vil blive behandlet i
kapitel 6.
Begge kapitler tager direkte afsæt i empirisk datamateriale og har samme behandlingsform, idet vi
har bestræbt os på at fremlægge og tolke samtaler
mellem lærer og elever og mellem elever indbyrdes. På den måde tilbydes det læseren at tolke
med og eventuelt at sammenholde tolkningerne
med egne undervisningserfaringer. Ydermere er
det det samme faglige emne, som går igen i begge
kapitler – nemlig ’vands opvarmningskurve’ – om
end observationerne stammer fra to forskellige
klasser og to forskellige lærere.

es som ”mesteren”, der i kraft af sin faglige kompetence er bærer og repræsentant for faget. I forhold hertil undersøges elevernes forsøg på mestring, idet de griber ud efter den information, som
gives. Mens læreren ofte taler med klassen som en
helhed der arbejder hen mod bestemte faglige
mål, sidder hver enkelt elev samtidig med deres
egen dagsorden og tænker med. Det gør en jævnbyrdig samtale vanskelig.
I Det længerevarende gruppearbejde illustreres det,
hvordan elever lærer, når de i et længere tidsrum
får mulighed for at arbejde selvstændigt. Det
vises, hvordan de formår at forvalte frihedsgraderne og holder gang i gruppedynamikken, samt
hvordan de formår at gøre brug af læreren eller
andre kyndige, når behovet opstår. Samtidig træder det også frem, at det er vanskeligt for elever
at arbejde med modelaspekter ved en opgave, og
at problemer snarere er nogle, man løber ind i
end nogle, man er med til at rejse. Det er med
andre ord vanskeligt at udvikle en problemorienteret tilgang til faget. I stedet kommer en proceduremæssig tilgang let til at dominere, hvor eleverne ofte søger enighed med de andre (søger
konsensus). I slutningen vil det blive taget op, at
elevernes arbejdsformer og faglige orientering kan
have at gøre med deres tilpasning til skolen i det
hele taget.

I Den lærerstyrede klassedialog illustreres det, gennem løbende tolkning af en lærers samtale med
sin klasse, hvorledes læreren og eleverne forsøger
at møde hinanden i samtalen. Det fremgår også,
at det ikke er helt let, og at alle deltager i samtalen ud fra forskellige perspektiver. Læreren ansku61
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Kapitel 5
DEN LÆRERSTYREDE KLASSEDIALOG
Af Jytte Bang

Samtaler mellem en lærer og en klasse er en særdeles anvendt undervisningsmetode – ikke bare i
fysik men også i en del andre fag. Af den grund
kan man være tilbøjelig til at opfatte metoden
dels som så almindelig, at det er uinteressant at
beskæftige sig nærmere med den, dels at den på
grund af sin udbredte almindelighed ikke fanger
det ”særlige” ved fysik – og så er der en yderligere
grund til ikke at beskæftige sig nærmere med
den. Ud fra empiriske studier har det imidlertid
vist sig, at selv om lærerens samtale med klassen
forekommer i mange fag, så er der alligevel nogle
karakteristiske træk ved den fysik-faglige samtale,
som fortjener at blive belyst nærmere. Det er
nogle af disse træk, artiklen vil belyse.
Når en lærer i fysik fører en samtale med en hel
klasse på én gang, er læreren som regel den centrale figur, som al tale refererer tilbage til. I kraft
af sin faglige viden, som rækker langt videre end
elevernes, har læreren en unik position som den
autoritet, der forholder sig til elevernes tanker,
formuleringer og forståelsesgrader i det hele taget.
Det er en temmelig entydig faglig magtposition,
hvor det meget ofte er vanskeligt at bygge på fælles hverdagserfaringer mellem lærer og elever.
Læreren er i en vis forstand sin faglighed og er
istand til at udfolde den i forskellige sammenhænge.
I forhold hertil står eleverne fremmede overfor
fagligheden, og møder den som regel som noget
nyt og ukendt, man ikke kan bruge sine egne
hverdagserfaringer i forhold til. Den divergens
mellem lærerens og elevernes tilgang til samtalen
skyldes ikke alene, at fysik beskæftiger sig med
erfaringsfjerne emner. Selv om det kan ske, er det
på ingen måde reglen. Divergensen skyldes især
den kendsgerning, at fysik er et stærkt teoretisk,
abstraherende og modellerende fag. Disse elementer udgør en form for egen kultur og sprog

som læreren igennem sin lange uddannelse har
lært at beherske, men som eleverne endnu står
fremmede overfor.
Denne divergens viser sig i lærerens samtale med
klassen og i den centrale position, som læreren
har/får. Billedligt kan man forestille sig samtalen
som vifteformet, idet læreren sender spørgsmål og
kommentarer ud i klasserummet, hvorefter forskellige elever på skift svarer tilbage til læreren,
selv giver kommentarer, forsøger sig med udlægninger af et emne eller stiller spørgsmål – ind
imellem i skjult form camoufleret som en
påstand. I fysik udvikler samtalen sig meget sjældent imellem eleverne. En egentlig faglig diskussion er der således ikke tale om. Lærer-klasse
samtalen fungerer hyppigt som a) en form for
videnskontrol, b) en videns-generator, hvor selve
det at få lejlighed til at formulere sig mundtligt
tænkes at fremme tankevirksomheden og den faglige opmærksomhed hos eleverne, eller c) et lokkemiddel for at få eleverne til at samle sig om
dagens emne eller bearbejde en øvelse, de allerede
har lavet.
På grund af lærerens faglige magt-position bør
man være opmærksom på, at samtalen kun til en
vis grad kan være jævnbyrdig. I en jævnbyrdig
samtale lytter parterne til hinanden, den som
taler foregriber tilhørerens oplevelse af det der
siges, mens det siges. I lærer-klasse samtalen er
situationen anderledes. Dels tjener den som sagt
ofte det formål at kontrollere elevernes forståelse
eller at få dem i gang med at tænke. Dels er læreren den eneste faste part i samtalen. Det kan give
læreren en vældig stor oplevelse af at have talt
med klassen forstået som en enhed eller som én
samtalepart og at ”klassen” nu har forstået det
pågældende emne, fordi det har været så vel
belyst.
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”Klassen” eksisterer imidlertid ikke i den forstand
som ét homogent individ eller som én samtalepartner. Der eksisterer en gruppe af individer
som alle er tilstede i den samme situation, men
som deltager med hver deres udgangspunkt. Det
fælles ved situationen kan bestå i, at man lytter til
hinanden og bliver inspireret af hinandens tanker
og forestillinger. Men processen er derfor også
kun til en vis grad fælles, eftersom det der siges
kan have forskellig ”adresse” og høres forskelligt
af de enkelte deltagere. Elever har, med forskellige forudsætninger, indstillinger og viljer til at
arbejde med et emne, kastet sig ud i samtalen.
Nogle forbliver tavse. Andre taler meget. Mange
stopper op ved en enkelt ting, de ikke forstår, og
har ikke oplevelsen af generel forståelse. Under
alle omstændigheder kan der være et misforhold
mellem hvad der optager den enkelte elev, på den
ene side, og lærerens oplevelse af, at samtalen til
slut er lykkedes, fordi emnet er blevet omfattende
behandlet, på den anden side. Læreren har naturligt nok det mål, at undervisningen skal lykkes,
og at man i timerne når de mål, der på forhånd
er sat. Parallelt hermed er der den enkelte elevs
dagsorden, som kun til en vis grad stemmer overens med lærerens. I det følgende præsenteres et
enkelt eksempel på en lærer-klasse samtale for at
illustrere nogle af de faglige muligheder og begrænsninger, som knytter sig til undervisningsformen.
S A M TA L E O M S M E LT E VA R M E

I eksemplet skal vi se, hvordan læreren samtaler
med en hel klasse om begrebet smeltevarme og
om, hvordan man kan beskrive den proces, hvor
en isklump først smeltes, hvorefter vandet varmes
op til det koger.
Samtalen finder sted et par dage efter at klassen
har gennemført øvelsen med smeltevarme. De
står således ikke ganske fremmede overfor begrebet, ligesom de allerede har prøvet at have konkret materiale mellem hænderne. Den faglige
erfaringsproces er startet, og man kan se lærerklasse samtalen som en naturlig forlængelse heraf,
idet der nu fra lærerens side sættes fokus på den
mere formaliserede beskrivelse af processen, som
eleverne skal lære at tolke. Samtalen finder såle64

des sted som næste skridt i en sammenhængende
faglig proces, hvor læreren forsøger at få eleverne
til at bearbejde smeltningen og opvarmningen
mere begrebsmæssigt. I samtalens løb viser det
sig, at eleverne har temmelig svært ved at forbinde det, de har lavet i øvelsen kort tid inden med
den formaliserede tolkning, som de nu stilles
overfor.
Tilstede er omkring 25 elever, hvoraf cirka 10
elever er aktive deltagere i samtalen. Det er stort
set hele samtalen, som indgår i følgende behandling. Dog er efter skøn udeladt nogle ganske korte og få bemærkninger fra nogle elevers side. Alt i
alt varede samtalen cirka 15-20 minutter.
Emnet for samtalen er bogens fire-fasede figur
over smeltevarme (se figur 1), og læreren lægger
meget vægt på, at eleverne selv skal forsøge og
italesætte hvad kurven viser. Det fører til en del
forskellige elevudsagn, hvoraf nogle samler sig
om bestemte svært forståelige dele af processen,
mens andre udsagn kommer ind som bikommentarer i den forstand, at de ikke samler fælles
opmærksomhed. Læreren spiller en ledende rolle
i samtalen som den, der vælger emnet og til en
vis grad strukturerer detaljeniveauet. Men han
undlader egentlige faglige svar på elevernes ytringer. I stedet gives der plads til, at eleverne selv
formulerer de tanker og forståelser de har af processen. Ikke desto mindre træder lærerens faglige
kompetence frem i kraft af måden at strukturere
samtalen på, hvad der lægges vægt på/ikke lægges
vægt på, hvordan der skabes forbindelser til forskellige aspekter af fysikken mv.
Eleverne har en figur af opvarmningskurven i deres lærebog. På den er der tal på akserne. Læreren
skitserede en figur som nedenstående på tavlen.
Figur 1

Der er naturligvis tale om en idealiseret fremstilling, hvor bogens figur ikke kan forventes at svare
helt til den kurve, eleverne får gennem deres egne
øvelsesresultater. Denne divergens er imidlertid
ikke i centrum i samtalen, hvor det i langt højere
grad handler om at forstå bogens idealiserede
figur. Og det volder problemer nok.
Forskellige elever giver deres bidrag til at fortolke
figuren, som er tegnet på tavlen. Thomas, som
begynder tolkningen, formulerer sig ret alment,
hvorfor læreren foreslår en mere trinvis gennemgang af, hvad der sker i de enkelte faser..
Lærer: Hvad viser den der kurve så
egentlig….Thomas?
Thomas: Den viser en klump is, der er afsat energi
i form af varme, og så smelter det automatisk….så
stiger temperaturen
Lærer: Is tilsat varme, siger du….ja, hvor starter vi
henne?
Thomas: Vi starter helt nede hvor den er fast, og
den er minus 20 grader
Lærer: Temperaturen er minus 20 grader,
jah….hvad sker der så?
Thomas: Så smelter den stille og roligt, og så stiger
temperaturen….og til sidst så bliver den så flydende
i form af vand
Lærer: Ja, skal vi prøve at tage det lidt mere trinvist, for man kan jo godt se at den her graf er delt
ret tydeligt op i nogle sektioner, hvor mange er der:
én, to, tre, fire….så prøv at dele lidt mere op i,
hvad der sker i hver sektion….hvad mener I der
sker….det er jo ikke noget, I har fået klar besked
om….?
Maria er den første, der førsøger sig med at tolke
de enkelte dele af kurven. Hun sætter tal på, når
hun skal redegøre for energien, der tilføres. Det
er tal, som hun selv tilføjer, eftersom figuren på
tavlen er uden tal. Formodentlig stammer tallene
fra den tidligere gennemførte øvelse.

Maria: Først så tilfører man 50 kilojoule og så stiger
temperaturen 20 grader
Lærer: Det er altså sektion 1
Maria: Ja

Lærer: Og hvordan ser stoffet ud dér, tror du?
Maria: Det er sådan en blanding af is og vand
Lærer: Aha, og hvad så, skal vi gå videre?
Maria: Jah, så tilfører man en hel masse kilojoule….øhh….600 mere
Lærer: Sådan cirka, ja
Maria: Men så sker der ikke rigtigt noget
Lærer: Hvad er det, der ikke sker?
Maria: Temperaturen stiger ikke
Lærer: Nej. Det ser den faktisk ikke ud til at gøre,
okay, og vi går videre til sektion 3
Maria: Jah, så tilfører man ….øhh….850 kilojoule….så er temperaturen så langsomt steget op til 100
Lærer: Okay, det var sektion 3, og så tager vi sektion 4
Maria: Og så, jo mere du tilfører, så sker der ikke
noget
Lærer: Andet end energien, jeg tilfører?
Maria: Ja, du tilfører mere energi, så….temperaturen den stiger ikke
Lærer: Den stiger ikke, okay, hvordan mener du stoffet ser ud, hvis du ser hvordan den (kurven) ser ud
her, hvordan ser den ud i den her afdeling (fase 2)?
Maria: Der er den flydende
Lærer: Der er den flydende, væske….og hvad har vi
her (fase 3)?
Maria: Der er den også flydende
Lærer: Aha, hvad har vi her (fase 4)?
Maria: Der bliver det til damp
Lærer: Aha, okay….nåh, det var i hvert fald et forslag….er der nogen, der har nogen kommentarer til
det?
Maria gør relativt meget ud af det med tallene.
Umiddelbart kan man tolke det som et udslag af,
at hun ikke har forstået, at det er det idealiserede
og formaliserede ved figuren, som er det interessante nu. Hun synes at synke hen i en slags ”egocentri”, hvor egne erindringer fra øvelsen flyder
sammen med den tal-løse figur. Fokus vakler.
Den tolkning synes plausibel nok, men den bør
nok ikke stå alene. En yderligere mulig årsag til,
at Maria går op i tal kan nemlig også være, at
hun faktisk har formået at afkode den kendsgerning, at fysik er et fag, som stiller krav om målinger og om nøjagtighed. Umiddelbart inden havde
læreren selv signaleret et sådant krav om nøjagtig65

hed, da han foreslog en trinvis gennemgang af
figuren (og hvad kan være mere præcist end tal!).
Påfaldende er det, at læreren overhovedet ikke
interesserer sig for tallene – de ignoreres nærmest
– men derimod forsøger at fastholde opmærksomheden omkring principperne ved de fire faser.
Han svarer kortfattet på Marias forsøg på at angive nøjagtige tal (”sådan cirka, ja”). Læreren har i
situationen ikke blik for, at Maria måske har fat i
en anden vigtig ende af fysikken (måling og
beregning), så i en vis forstand er han også egocentrisk optaget af at høre noget bestemt.
Det kan godt være, at Maria og læreren opererer
med nogle fælles faglige spilleregler i generel forstand (nøjagtighed), men det kommer ikke frem i
situationen, tværtimod. Læreren står med ansvaret for at få eleverne til at sige ”det rigtige” om
figuren, hvorfor udsagn som ikke passer hertil
som tendens ikke høres. Klassen – og ikke den
enkelte elev – er lærerens samtalepartner. Denne
form for gensidig egocentri mellem samtalepartnere med hver deres dagsorden er formodentlig et
særdeles udbredt fænomen.
Da Maria redegør for fase 2 er hun klar over, at
der også her tilføres energi, men vælger alligevel
at karakterisere fasen som begivenhedsløs (”der
sker ikke rigtigt noget”). Det samme gentager sig,
da hun når til fase 4 (”….jo mere du så tilfører,
så sker der ikke noget”). I begge tilfælde er det
hun mener (formodentlig), at temperaturen ikke
stiger. I begge tilfælde fremgår det også, at læreren har en anden og mere udvidet forståelse af,
hvad det vil sige, at der ”sker noget”. Ved fase 2
spørger han således til, hvad det er, der ikke sker
(underforstået, at der kunne ske noget andet), og
ved fase 4 formulerer han det positivt som, at
man tilfører energi (”andet end energien, jeg
tilfører”). Begivenhedsmæssigt er det i begge
tilfælde forkert at sige, at der ikke sker noget. I
fase 2 smelter isklumpen og i fase 4 omdannes
vandet til damp. Når Maria alligevel siger, der
ikke sker noget, kan det skyldes to forhold. For
det første kan det være, hun opererer med temperaturen som det eneste kriterium for, om noget er
en begivenhed. Det skal for eksempel ske, hvis
hun opfatter udviklingen i den reducerede udga66

ve: der tilføres energi (man varmer op) og det
ændrer temperaturen. Det kan også være, hun
tager udgangspunkt i grafen og ser, at i nogle
tilfælde går stregen vandret, i nogle tilfælde går
den skråt opad. Og at de vandrette streger er en
form for hviletilstand. Fra matematikken er man
jo vant til, at én begivenhed hen ad x-aksen kan
aflæses som én begivenhed op ad y-aksen. Så når
der ikke er nogen begivenhed op ad y-aksen, så
”sker der ikke noget”. I begge tilfælde tyder det
på, at det ikke er dynamikken i den fysiske begivenhed, stoffernes tilstandsændring i sin helhed,
hun reflekterer over. Det kunne pege på, at hun
ikke opererer med noget forhold mellem den ideelle kurve og udviklingen i den faktiske begivenhed. Hun mener for eksempel også, at stoffet er
flydende i fase 2 (hvor isen smelter) ligesom i fase
3 (hvor den er smeltet). Altså en blanding af korrekt og ukorrekt.
Sille har opdaget fejlen hos Maria og mener, der
er faststof i fase 2. Til gengæld mener hun, isen
først bliver flydende i fase 3.
Sille: Jeg vil sige, at for den første og for den anden
(sektion) der er det faststof
Lærer: Du siger faststof i den første og den anden?
Sille: Og så først i den tredje bliver det flydende og i
den fjerde bliver det til damp
Lærer: Okay, vi er altså ikke helt enige der, åbenbart. I må såmænd også tænke mere på vores forsøg,…selv om nu må jeg indrømme, at forsøg er
ikke altid ideelle, og det er jo også lidt svært at se,
hvad der foregik i den bakke….men vi kunne i
hvert fald konstatere, at der var en periode, hvor
temperaturen var konstant….jeg prøvede vist også at
fortælle jer, hvordan der så ud dernede, mens det
foregik….
Det er svært at vide, hvad Sille mener med ”faststof ” og med ”bliver flydende”. Faststoffen refererer formentlig kun til isen, således at der angiveligt kun er is indtil fase 3 og det er her, smeltningen begynder. Det er ukorrekt. Læreren nøjes
med at konstatere uenigheden i fortolkningerne
og indfører en slags ”undskyldning” på fysikkens
vegne. Men nu kommer Rasmus til med en forklaring på, hvad det er der sker i fase 2.

Rasmus: Ja, det er et kompromis mellem det faste og
det flydende….det er meget fast lige når den kommer op over nul, men så bliver den mere og mere
flydende, og dér hvor kurven begynder at gå opad
der er….
Lærer: Det vil sige i sektion 1, der er den meget
fast?
Rasmus: Nej, øhh, i sektion 2….det er en langsom
overgang til….øhh….til….øhh….den
flydende….jeg tror ikke det sker bare lige….
Lærer: Så her (fase 2) er der altså en overgangsfase,
hvor vi både har fast og flydende?
Rasmus: ja
Lærer: Okay, hvad så i 3?
Rasmus: Der er det flydende
Lærer: Der er det flydende….og hvad med 4?
Rasmus: I 4 der koger det og fordamper det, der er
jo også en langsom fase sidst, så det hele laves om til
damp (?)
Lærer: Der bliver også en overgangsfase der, hvis vi
skal bruge det ord?….Okay, nu har vi da fået
mindst tre forskellige ting, der stemmer overens
nogenlunde, men ikke helt, ikke?
Anna: Det vil sige at 2’eren og 4’eren de er faseskift,
og det kræver enormt meget energi?
Lærer: Du siger der er noget specielt ved de to der?
Anna: Ja, det er faseskift, og man kan se, at det
kræver meget energi for at gå fra den ene fase til den
næste
Lærer: Mhmmm….(formodentlig anerkendende)
Hvad Rasmus forsøger her er at sige noget om,
hvad der sker, når isen har nået nul grader Celsius og begynder at smelte. Med et lidt animistisk
sprogbrug kalder han det for ”et kompromis”
mellem det faste og det flydende. Muligvis forsøger han at sige noget om tilstandsændringen
inde i isklumpen, dvs. noget om smelteprocessen
som sådan. Hvis det er tilfældet kan det være,
han implicit opererer med en hypotese om, at det
er isklumpen som helhed, der går i opløsning, og
ikke blot den del, der direkte er i berøring med
vandet. Det er ikke til at vide ud fra den smule,
han når at få sagt, inden læreren går videre.
Inden da når Anna lige at ytre sig om faseskiftene, men hendes overvejelser drukner lidt og hun
har svært ved at få point for dem.

Indtil nu har der kun været talt om, at der findes
dampform i fase 4 (vandet koger). Med en
bemærkning om, at der kan være damp i fase 3
(hvor vandet varmes op) problematiserer Katrine
den forsimpling, der hævder ikke-damp/damp
ved starten af fase 4, hvor vandet går i kog. Med
andre ord problematiserer hun, om det er lige
præcis knækket mellem 3’eren og 4’eren, der
afgør om det er ikke-damp eller damp.
Katrine: Hvis vi ser i slutningen af 3’eren, der
begynder det at gå til damp….det kommer også an
på hvor det der foregår henne, for f.eks. i 2000
meters højde, så….
Lærer: Mhmmm, det afhænger af, hvor det foregår….ved du hvad det er for noget….en mere
bestemt fysisk størrelse, der har med det at gøre?
Katrine: Trykket
Lærer: Ja, det har faktisk noget med trykket at gøre
Ahmed har ligeledes problemer med fase 4 på
figuren. Det synes som om, Ahmed ikke kan
acceptere at kalde fase 4 for en ”overgangsfase”måske fordi den ikke følges op af en fase 5. Han
har således lettere ved at acceptere, at fase 2 er en
overgangsfase (hvor isen smelter).
Ahmed: Jeg tror ikke, det der er en overgangsfase….
jeg tror bare, at når det når hundrede grader, så fordamper det, og så kan temperaturen ikke komme
højere. Jeg er enig i at 2’eren er en overgangsfase,
hvor molekylerne langsomt udskiller sig, og der skal
være meget energi, for at molekylerne ændrer en
given tilstand…., men omvendt der tror jeg lige,
når den når hundrede grader, så fordamper det, så
er der ikke nogen….
Lærer: Det vil sige vi har dampform her (fase 4)?
Ahmed: jah…det er ikke sådan, at vandet lige
pludselig bliver til damp
Lærer: Nåh, nu synes jeg, du trækker i land….er
det alt vandet?
Ahmed: Ja, det fordamper jo
Lærer: Ved dette punkt (3/4) er alt vandet damp –
er det det, du mener?
Ahmed: Det kommer an på, hvor meget vand der er i
Lærer: Neeej, jeg synes du trækker lidt i land
Ahmed: Nej, men vandet forsvinder jo ikke lige
pludselig
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Lærer: Nej, det gør det ikke….det vil sige her har vi
ikke ren damp….altså der har vi både væske og
damp?
Ahmed: Nej, det der når hundrede, det bliver til
damp
Lærer: Okay….du sagde det var for det hele, altså
alt hvad vi har….selvfølgelig kan vi godt koncentrere os om at her er damp og her er vand og det der er
altså damp og….hvis vi ser på hele vore stofmængde
som sådan, så er det det, vi snakker om, ikke?
Ahmed mener her, at i fase 4 fordamper vandet
bare, og temperaturen kan ikke blive højere.
Muligvis svarer hans opfattelse til den dagligdags
iagttagelse, at i en gryde uden låg vil vandet dampe af efter et stykke tid. Men han er ikke istand
til at formulere sin opfattelse/sin tvivl klart. Han
synes at være meget usikker og uklar på, hvad der
egentlig sker i fase 4. Måske forestiller han sig
også, at kun vand i overfladen er hundrede grader
varmt, mens det har en lavere temperatur længere
nede. Under alle omstændigheder er der en modsætning mellem at tænke ”hundrede grader =
damp” og ”langsom fordampning = faseovergang”. Ahmed synes fanget i disse to muligheder,
hvilket ses i, at han (som læreren siger) trækker i
land. Parallelt med denne dialog mellem Ahmed
og læreren er Casper åbenbart blevet inspireret af
Katrines tanker om tryk og kogning.
Casper: Jeg ville bare sige, at vi lavede forsøg i fysik
i folkeskolen ikke, hvor det var det viste sig at det
blev til en gasart. Det var (uklar optagelse, formodentlig siger han ”99 grader”)….det var på grund
af vejret, det påvirkede hvornår det begyndte at fordampe
Lærer: Hvor lavede I de forsøg henne?
Casper: Det lavede vi i vores fysiklokale
Lærer: Nåh, okay, det kan også godt være, det er det
samme som at vi ikke fik nul grader celsius
her….hvad var det, vi fik….var det ikke minus én
grader celsius….det kan også være noget med måleinstrumenterne, Thomas?
Denne oplysning er en slags ”dead end” i dialogen. Det ligner noget, han bare kom i tanker om,
og han formulerer sig lidt usammenhængende.
Læreren gør ikke forsøg på at følge op. Til gen68

gæld har Thomas nu en mening om problemet
med vand/damp i fase 4.
Thomas: Ja, men altså også det der med at
4’eren….der står jo, at hvis vandet er omkring den
der temperatur på hundrede, det vil sige hvis alt
vandet er ved den temperatur hundrede oppe i fase
4, ikke….så er det jo også alt sammen damp, så er
der jo ikke noget vand, hvis alt vandet er hundrede
grader
Lærer: ….du mener ikke, du kan have væske ved
hundrede grader overhovedet?
Thomas: Jo, jo, men ikke med vand
Lærer: Ikke med vand….undskyld nu sagde jeg det
lidt uklart….jeg mente faktisk at du ikke mener,
man kan have vand ved hundrede grader?
Thomas: jah,….det mener jeg ikke
Lærer: ….Jah, det kan også være svært at
afgøre….det kan man jo måle, men så meget nåede
vi ikke sidst
Som det fremgår, mener Thomas kun, der kan
være damp i fase 4. Han er ikke rigtigt istand til
at argumentere for sin opfattelse, om det fornemmes, at han i lige så høj grad er i gang med at
spørge, om det forholder sig sådan. Samtidig forsøger han at fastholde den regel som siger, at når
vand varmes op til hundrede grader, så koger det
(damper). Det synes som om optagetheden af
den kendsgerning skygger over helheden, dvs.
sameksistensen af tilstandsformer.
Læreren, på sin side, introducerer begrebet
”væske” som overbegreb i forhold til vand.
Thomas forstår tilsyneladende godt, hvad læreren
siger. I hvert fald accepterer han differentieringen
mellem vand og andre væsker (med højere kogepunkt). Men differentieringen løser bare ikke
hans problem, eftersom det er vand, det drejer sig
om. Læreren går ikke ind i at afklare spørgsmålet
teoretisk, men antyder, at det er et empirisk problem (man kan måle på vand, der koger). Men
han appellerer til egenerfaringen og signalerer, at
man i fysikken er nødt til at gribe til empiriske
afprøvninger af sine spørgsmål – en slags indirekte metodologisk metakommentar.
Men nu melder Ali sig. Også han har hovedbrud

med at fortolke figuren og foreslår en principiel
og reduceret tilgang til hele problemstillingen.
Det virker som om det er noget, han har siddet
og tænkt over et stykke tid.
Ali: Ja, altså jeg vil sige, at den der tegning er meget
upræcis….den er upræcis på den måde, at man
tager to kilo is….det er vildt meget is….noget af det
når at smelte og fordampe mens noget af det stadigvæk er fast stof….man skal stå og varme meget på
det, ikke?….Det skal være en meget mindre mængde, før man kan lave det så præcist, ikke?
Lærer: Mhmmm, jah….?
Ali: Man kunne gøre det med et enkelt vandmolekyle, det ville være det mest præcise, ikke
Lærer: Jah, det er en interessant tanke egentlig, om
man egentlig kunne gøre det med et enkelt vandmolekyle….det kan vi måske vende tilbage til senere.
Ali synes åbenbart heller ikke, tolkningen falder
let. Som radikal ”løsning” foreslår han, at det er
mængden af is, der er problemet, samtidig med
at hans forslag om reduktion af ismængden gør
sagen principiel (ét enkelt molekyle – det enkle
og rendyrkede). Det synes som om hans tanke er,
at når der er så meget is, så vil alle faserne kunne
optræde samtidig. Det vil sige, der måske kan
være damp, samtidig med at der stadig er noget is
tilbage. Det er imidlertid ukorrekt ifølge figuren,
så han roder rundt i begribelsen af den trinvise
proces, som figuren illustrerer. Han har forstået,
at det er svært at forstå. I stedet for at påtage sig
problemet (figuren som korrekt og sin egen forståelse af den som svag), pådutter han i stedet
figuren og selve forsøget et problem (mængden af
is). Som argument henter han (snedigt) kravet
om præcished. Hans forslag om, at man bare kan
tage ét vandmolekyle ligner et forsøg på at gå
principielt til værks (selv om det også er at undvige figurens faktiske – og svært begribelige –
postulater). Han erstatter sin manglende konkrete analytiske tilgang til problemet med almene
metodiske betragtninger. Men derved forsvinder
konkretheden i forhold til selve fænomenet
smeltning og fordampning og i forhold til en faktisk teoretisk modellering af fænomenet. Læreren
virker lidt overrumplet over Alis forslag, og undviger at bruge mere tid på det her og nu.

S A M TA L E N S F A G L I G E V I L K Å R

Efter præsentationen af dette eksempel er det
rimeligt at spørge: hvilke vigtige karakteristiske
træk er der ved lærer-klasse samtalen som en
fysik-faglig samtale?
Almindeligvis betragter vi samtaler som en
udveksling mellem to (eller flere) personer om et
emne. Det er også tilfældet i eksemplet med
begrebet smeltevarme. Dog er der det særlige, at
samtalen ikke former sig som en lige meningsudveksling mellem flere parter om emnet. Som
påpeget tidligere har lærerens tolkning og forståelse af emnet fortrinsret (læreren er den, der
”mestrer” emnet). Lærerens tolkning og forståelse
er ikke vilkårlig, den tager faktisk udgangspunkt i
emnet selv og dermed også i den udviklingshistorie, som har gjort emnet til emne. Begrebet smeltevarme er et begreb i fysikken og ikke kun i
lærerens mund. Kurven er en anerkendt og
bevidst idealiseret repræsentation af begrebet
smeltevarme. Pointen er med andre ord, at emnet
ikke bare er det neutrale element, som man
udveksler synspunkter omkring. Emnet ”taler” i
en vis forstand selv med i situationen – det er
konkret tilstede i kraft af bl.a. figuren, som alle
forholder sig til.
Ved at anskue emnet (i dette tilfælde figuren og
tolkningen heraf ) som en slags part i samtalen
bliver det muligt at undersøge, hvilket (forskelligt) forhold som læreren, henholdsvis eleverne,
har hertil. Som vi skal se, er læreren privilegeret i
sit forhold til emnet, hvis vi sammenligner med
eleverne. Det sætter samtidig nogle særlige vilkår
for den fysik-faglige samtale med klassen, som
man som lærer skal være opmærksom på.
LÆRERENS MESTRING

Som tidligere nævnt tjener lærer-klasse samtaler
ofte det formål at kontrollere elevers forståelse
og/eller sætte tanker i gang hos dem. Det er en
samtale hvor læreren som kompetent fagperson
stiller sig til rådighed som en slags katalysator
eller ”mester” for processen (Nielsen & Kvale,
1999). En måde at analysere lærer-klasse samtalens karakteristika på, er således at se på, hvad det
er for en faglig mestring, læreren formidler videre
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i samtalen. Det er samtidig den faglige mestring
som, mere eller mindre uudtalt, signaleres som
idealmål for eleverne.
De, på deres side, forsøger at nærme sig mestringen på forskellige måder, og det kan vi se nærmere på i anden omgang.
Lærerens faglighed viser sig brudstykkevist i samtalen:
• Han insisterer vedholdende på at figuren skal
tolkes trinvist i de fire sektioner med hensyn
til, hvordan stoffet ser ud og hvorved den ene
fase adskiller sig fra den anden.
• Han ”overhører” Marias forsøg på at sætte tal
på energimængden (Maria: ”…så tilfører man
en hel masse kilojoule….øh….600 mere”;
Lærer: ”Sådan cirka, ja”). Herved signalerer
han, at tal ikke er vigtige lige præcis i denne
sammenhæng, det vil sige, der er noget andet
(og mere principielt) på spil.
• Han hører straks på Marias formulering vedrørende sektion 4 (”….jo mere du tilfører, så
sker der ikke noget”), at formuleringen fagligt
set er problematisk. Han korrigerer derfor.
• Han er klar over, at elevernes udsagn tit dækker over svag eller forkert forståelse af de
enkelte sektioner, og prøver at få flere til at
formulere sig.
• I forbindelse med elevernes tvivl og tvetydige
udsagn minder han dem om, at de godt må
tænke på det forsøg, de har gennemført. Han
signalerer at empiriske erfaringer kan spille en
rolle i tolkningen.
• Han indfører begrebet ”overgangsfase” i forbindelse med Rasmus’ karakteristik af sektion
4. Senere får han Katrine til at indføre begrebet ”tryk” i forbindelse med en karakteristik,
hun giver.
• Han giver plads for flere elevers forskellige
usikre tolkninger af, hvad der egentlig sker i
sektion 4. Der gives plads for tvivl. Samtidig
fastholder han Ahmed i dennes egen ambivalente tolkning af sektion 4.
• Han ”overhører” Alis forsøg på at reducere
hele den indviklede proces til bare ét molekyle. Formodentlig er det begrundet i, at det nu
er selve figuren, der skal forstås.
• Han kaster sig ud i ikke særligt klart formule70

rede overvejelser over, hvad forskellen er på
vand, der koger i en kedel og vand, der koger
i en trykkoger. Det synes mere at være en
form for ”højttænkning”, end det synes at
være et svar til eleven. Men dog markeres der
samtidig en faglig forskel på de to situationer.
I samtalen holder læreren ikke noget fagligt foredrag, men forsøger at få eleverne til at formulere
sig. Alligevel signalerer læreren igennem disse forskellige brudstykker en standard eller en måde at
tænke fysik på. Det kan siges at være noget i retning af:
• Det er vigtigt at kunne analysere en figur og
dens informationer med henblik på, hvad den
siger om et givet fænomen. Figuren er samtidig en abstrakt måde at repræsentere et konkret fænomen på, hvorfor det at analysere
konkret og abstrakt på samme tid, formidles
som vigtigt.
• Det er i den sammenhæng centralt at være
præcis og at gå i detaljen med sin analyse.
Almene formuleringer (som vi så i starten) er
klart utilstrækkelige. Det er ved den detaljerede analyse, at forståelsesmæssige huller kommer frem i lyset.
• Det er også vigtigt at være opmærksom på, at
forskellige fysiske situationer faktisk kan være
forskellige – at omstændighederne kan gøre en
forskel (kedel/trykkoger), hvilket også stiller
krav om analyse af, hvad det egentlig er for en
type begivenhed, man har med at gøre og
hvad der influerer på den.
ELEVERNES FORSØG PÅ MESTRING

Ser vi på elevernes udsagn er det tydeligt, at de
gør forsøg på at leve op til denne standard. Men
det falder dem på den anden side ikke let. På
tværs af den samtale som læreren fører med klassen som sådan, har hver enkelt elev sin egen
dagsorden, som fylder relativt meget i elevens
egen forståelsesproces. Maria er optaget af, hvor
meget energi der tilføres, og gør sig umage med
at referere tallene så nøjagtigt som muligt. Det er
væsentligt i en øvelsessammenhæng, men (hvad
der fremgår af lærerens forholden sig til det) det
er ikke vigtigt i denne situation. Katrine forsøger
at begribe overgangen mellem fase 3 og fase 4 og

associerer til, at det generelt må have noget med
højde (en anden konkret situation) og derved
trykket (et alment fysisk begreb) at gøre. Hun
synes at stoppe op og at have brug for mere tid
til en enkelt detalje, før hun kan gå videre.
Ahmed er stoppet op ved det problem, hvorvidt
man i fase 4 både kan have vand og damp – en
modsætning imellem at vandet bliver 100 grader
varmt og at vand ved 100 grader bliver til damp.
Det problem optager også Thomas, mens Casper,
som markerer sig imellem disse to, har en anden
dagsorden. Han forsøger at begribe processen ved
at erindre sig nogle fragmenter af det, han engang
lavede i folkeskolen. Ali synes at sætte et stort
kryds over det hele og insisterer på, at sagen nu
virkelig bliver grebet principielt an.
Ud af disse eksempler kan vi se, at lærerens forestilling om at tale med klassen som helhed om
noget bestemt – nemlig om figuren i dens totalitet – ikke holder. Læreren kommunikerer ganske
vist til klassen, også selv om han forholder sig til
enkelte elevudsagn. Men eleverne er omvendt
ikke så tilbøjelige til at forholde sig til figurens
totalitet. De stopper op, begynder at gruble, får
idéer eller associationer til noget de har oplevet
før og som ligner dette her, noget de har lavet i
øvelsen for nyligt eller begreber som måske har
noget med sagen at gøre.
I den forstand kan man sige, at eleverne på den
ene side gør sig store og oprigtige anstrengelser
på at følge med i lærerens dagsorden – både den
specifikke som handler om figuren og den generelle som handler om det at ”være fysiker”. På
den anden side er de begyndere og springer derfor rundt imellem en del forskellige opmærksomhedspunkter. Det gør kommunikationen med
læreren uensartet og eleverne taler ikke, som læreren, om noget bestemt. De taler ud fra, hvad de
bliver optaget af i situationen, dvs. hvilket problem de aktuelt støder ind i. Ikke mærkeligt fører
det med sig, at de koncentrerer deres opmærksomhed netop herom i et stykke tid.

F A G L I G K O M P E T E N C E – AT
H Å N D T E R E I N F O R M AT I O N E R

Alt i alt må vi sige, der ikke er nogen grund til at
tro, man bare lige kan erhverve sig et all-round
kendskab til komplekse processer. Man må lære
og udvikle sin faglige kompetence ved at fordybe
sig i den enkelte begivenheds kompleksitet og
lære at differentiere mellem forskellige betydende
vilkår. Det tager tid og kræver selvstændig bearbejdning, herunder fejlslagne tolkningsforsøg.
Lærerens forudsætninger for at gå ind i lærerklasse samtalen udgør dermed en lang faglig
socialiseringsproces, som sikrer, at læreren hurtigt
og med lethed kan orientere sig i et givet fagligt
landskab og i forskellige repræsentationsformer
(se kapitel 7).
I samtalen med eleverne er der således en masse
faglige selvfølgeligheder, som læreren ikke
behøver reflektere nærmere over, og som derfor
netop kan være vanskelige at formidle for eleverne. Lærerens egen forudgående faglige udvikling
har taget flere aktive studieår. Det er en proces,
der ikke længere huskes i detaljer og som det heller ikke er nødvendigt at huske i detaljer. Processen har undergået en gradvis ændring undervejs
og fået en ny form for eksistens. Den eksisterer
nu i en komprimeret form, nemlig som en
parathed til hurtigt at kunne orientere sig i det
faglige landskab. Lærerens faglige viden er derfor
ikke bare sprogliggjort paratviden men i meget
høj grad en kompetence til at håndtere nye faglige spørgsmål, problemstillinger osv. Det overflødiggør at læreren, som faglig kompetent, italesætter sin egen forståelse. Den er der bare og viser
sig i praktisk brug. Et eksempel på at der er sket
en sådan gradvis ændring fra læreproces til kompetence ses i, at læreren i den aktuelle samtale
ikke har elevernes hovedbrud med at få figuren
til at give mening men uden videre ser figuren
som meningsfuld.
Læreren har således også gennem sin faglige
socialisering vænnet sig til, at figurer som denne
indeholder nogle typer af informationer, og er af
den grund istand til at se eller ”læse” disse informationer samtidigt.
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Grundlæggende set vil jeg hævde, at en fysisk
figur (som eksempelvis figuren over smeltevarme)
rummer to typer af informationer som er indbyrdes sammenhængende, og som for den fagligt
kompetente ses som én information.
Den ene type af informationer vil jeg kalde for
‘eksplicitte informationer’. Hermed menes informationer som har at gøre med, at der overhovedet er en figur, som ser ud på en måde. I eksemplet med smeltevarme fremstilles figuren som en
tegning på tavlen, og de eksplicitte informationer
er på den måde det på tavlen, som fremtræder (er
eksplicit) og som man umiddelbart kan rette sin
opmærksomhed imod. Hvis man retter sin
opmærksomhed mod figuren om smeltevarme vil
man kunne se den, også uden at have et forudgående fagligt kendskab til, hvad den betyder,
dvs. hvilket fagligt indhold den formodes at have.
De eksplicitte informationer er således nogle,
som fremtræder og ses umiddelbart, når man kikker på figuren.
I dette tilfælde de vandrette og skrå streger i
koordinatsystemet med til figurens eksplicitte
informationer. Eleverne kan umiddelbart se dem
og ved, at de henviser til et bestemt indhold som
kan tolkes frem. Men de ved (som det er fremgået) alligevel ikke særlig præcist, hvilket betydningsindhold figuren har. Faktisk handler hele
lærer-klasse samtalen om, at eleverne lærer at give
figuren dens rette betydningsindhold. I den forstand er eksemplet typisk for næsten en hvilken
som helst læreproces i fysik. Formodentlig er det
sådan, at vi som mennesker slet ikke kan lade
være med at påbegynde en tanke- eller fortolkningsproces, hvor vi (ofte uden at vide det)
begynder at tilskrive det vi ser på et betydningsindhold. Vi forsøger at få det iagttagede til
at give mening for os selv. Under alle omstændigheder er det det, eleverne gør. Deres forskellige
udsagn er ganske simpelt eksempler på, at de forsøger at tolke et fornuftigt indhold frem i figuren.
Den anden type informationer kan vi kalde for
‘implicitte informationer’. Det er informationer
som ganske vist tegnes med, når figuren fremstil72

les, men som ikke nødvendigvis er iagttagelige for
det utrænede eller ukyndige øje. De implicitte
informationer har netop at gøre med en figurs
faglige indhold, altså med den viden, som andre
(fysikken) har presset sammen og repræsenteret i
en figur. Da denne sammenpressede viden
repræsenteres i figuren er det indlysende, at figurens ydre form – dens eksplicitte informationer –
hænger sammen med karakteren af den sammenpressede viden. Derfor kan man sige, at de eksplicitte informationer er de implicitte informationers (det faglige betydningsindholds) eksistensform. Det er en måde, hvorpå det faglige betydningsindhold viser sig selv frem – præsenterer sig
for iagttageren. De vigtige implicitte informationer i nærværende figur er, at de fire faser markerer nogle karakteristika ved den faktiske fysiske
proces – de refererer hertil (overgang mellem tilstande, temperaturændringer…). Givet at fysikersamfundet har udviklet disse bestemte måder at
afbilde forholdet mellem fysiske parametre generelt, må figuren i en vis forstand se ud som den
gør, når den rummer disse referencer til det fysiske fænomen ’smeltevarme’.
Generelt kan man sige, at de implicitte informationer. Det som udgår fra en figur, stiller krav til
iagttageren om at blive set. At se et fagligt betydningsindhold kræver øvelse eller læring. Det er
ikke noget, man bare kan gå ud fra udvikler sig
lineært fra den ene undervisningsgang til den
næste. Lærere bliver ofte overraskede over, at
deres elever tilsyneladende har glemt stof, som
klassen ellers har brugt meget tid på. Her bør
man huske på, at læreprocessen ikke er en lineær
proces, hvor viden hober sig op i en lind strøm
hos eleverne. En figur kan have et ganske omfattende fagligt betydningsindhold (begrebsmæssige
sammenhænge, metoder, ligningssystemer, fysiske
begivenheder mv.), som eleven alt samme skal
lære at se direkte i figuren. Det tager tid og kræver både kontinuerlig interesse og cyklisk tilbagevenden til noget, man allerede har beskæftiget sig
med før.
Nu når vi imidlertid frem til en forskel mellem
læreren og eleverne, som rummer en pædagogisk
pointe.

Den fagligt øvede (her: læreren) formår umiddelbart at ”læse” disse implicitte informationer
direkte af de eksplicitte, hvorigennem de eksisterer eller udtrykker sig. Af den grund vil læreren
typisk kun opleve, at figuren rummer én eneste
information og ikke to. Figurens implicitte informationer læses af læreren fuldt ud lige så direkte
som de eksplicitte informationer læses af en hvilken som helst iagttager, der retter sin opmærksomhed mod dem. Lærerens egen faglige udvikling har fulgt de samme spor og har resulteret i
den samme sammenpressede viden, som figuren
selv. Af den grund er det derfor, indlysende nok,
ofte slet ikke nødvendigt for den fagligt kompetente overhovedet at beskæftige sig med dybtgående med de implicitte informationer for at
forstå figuren. Eksempelvis er det ikke nødvendigt for læreren, på samme måde som for eleverne, at fordybe sig i detaljer vedrørende figuren.
At eleverne hele tiden stopper op er således et
tegn på, at de er nybegyndere i den selvsamme
proces, som læreren allerede høster frugten af.
Eleverne er nybegyndere i den proces, hvor to
slags informationer smelter sammen og bliver til
én. De lærer at ”putte” det indhold ind i figuren,
som den egentlig allerede har i kraft af at være
resultatet af andre fysikeres forudgående arbejde.
Den forskel mellem læreren og eleverne kan til
gengæld give nogle karakteristiske kommunikationsproblemer. Læreren vil gerne have eleverne til
at tænke i figurens væsentligheder (i eksemplet for
eksempel faseskift) og retter derfor sin opmærksomhed mod, om eleverne formår at formulere
disse væsentligheder. Eleverne følger ikke bare
lærerens fokus (så var der jo ikke noget at lære)
men deres eget (tildels forskelligt fra elev til elev).
Det som altså for eleverne er en aktiv konstruerende proces, kan for læreren til tider se ud som
fejl, misforståelser, forkerte fokuspunkter osv.
De pædagogiske pointer (for der er faktisk to) er,
at læreren for det første må vide, at eleverne faktisk arbejder aktivt med på den proces at få de
implicitte informationer til at fremstå eksplicit
for dem selv. Det vil sige, at læreren bør være
opmærksom på, hvad det er for tanker og forestillinger, elever gør sig i processen. Det vil for
det andet sige, at læreren samtidig bør forsøge at

ransage sig selv med henblik på at genopdage,
hvorfor denne informations-sammensmeltende
proces kan være vanskelig. Det er ikke nogen let
opgave, når vi husker på, at læreren netop som
resultatet af sin egen faglige udvikling har lagt
detaljearbejdet fra sig og ikke behøver bruge
energi på det mere.
Jeg har et andet sted i rapporten (kapitel 12)
betegnet den informations-sammensmeltende
proces som ’eksternalisering’, idet de forståelsesprocesser som den lærende gennemlever, forankres i det materiale (eksempelvis en figur), som
vedkommende arbejder med. Eksternalisering
betyder således ’ydregørelse’ af det tankearbejde,
som eleven gennemfører. Det er ikke en ydregørelse som finder sted én gang for alle og heller
ikke kun i en sen fase af læreprocessen. Eksternalisering kan siges at finde sted i det omfang, eleven efterhånden kan genkende materiale, som
han eller hun er stødt på tidligere. Det er ganske
simpelt et begreb, som indfanger pointen om, at
eleven lærer at opfatte informationsindholdet i
materialet direkte.
Når eksternaliseringen er fuldbyrdet og de to former for informationer er smeltet sammen til én,
vil eleven ikke længere være nybegynder men vil
have opnået et fagligt kompetenceniveau som gør
vedkommende istand til at håndtere nye faglige
spørgsmål, problemstillinger osv. – fuldstændigt
svarende til lærerens kompetence. Det ligger i begrebet om eksternalisering, at eleven ikke blot indregør sin viden i form af ophobede læresætninger,
huskede formler, verbal viden osv. men at eleven
bliver istand til, på stigende fagligt niveau, at forholde sig aktivt problemløsende i situationer, som
indeholder problemstillinger. Eksternaliseringsprocessen har således til resultat, at eleven bliver en
bedre og mere avanceret problemløser i forskellige
konkrete situationer, bedre kan overskrue, hvilke
handlinger der vil være adækvate osv. Eksternaliseringsprocessen udgør med andre ord et vigtigt led i
elevens faglige kompetenceudvikling. Den fagligt
kompetente har langt flere faglige frihedsgrader og
kan, med læreren som eksempel, sætte denne
bestemte begivenhed i relation til andre lignende,
men dog forskellige, begivenheder.
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Ligeledes kan læreren umiddelbart se, at den
pågældende figur er et eksempel på en generel
repræsentationsform i fysikken, nemlig den
repræsentationsform hvormed to parametre sættes
i forhold til hinanden i et koordinatsystem. Den
konkrete figur refererer således ikke blot til et
givet fysisk fænomen men samtidig også til en del
af fysikkens metode foruden et bestemt begrebsmæssigt indhold.
Den figur som eleverne møder i samtalen med
læreren har med andre ord implicitte informationer vedrørende såvel det pågældende fysiske fænomen, en del af fysikkens generelle metode samt
en givet begrebsmæssig bearbejdning som er gået
forud for elevernes møde med figuren. Figuren
kan ses som en form for ekstrakt af disse elementer.
Givet at figuren rummer alle disse forskellige
slags informationer vil det være for snævert at
betragte lærer-klasse samtalen alene som et kommunikativt møde mellem forskellige tilstedeværende personer om noget. De taler ikke bare
om figuren, de undersøger den og taler sig ind
på, hvad dens implicitte informationer handler
om. Eleverne forsøger tydeligvis, med hver deres
dagsorden (som vist), at afkode forskellige aspekter af disse informationer – også ind imellem
nogle, som egentlig ikke er nødvendige, som da
Maria satte tal på den tilførte energi.
Selv om figuren naturligvis ikke i egentlig forstand ”taler med”, så gør den det måske alligevel
på sin egen måde. Den gør det i kraft af at
påtvinge de samtalende personer et insisterende
budskab. Budskabet udgår fra ikke-tilstedeværende personer, som har repræsenteret et fysisk virkelighedsudsnit på netop den måde, som figuren
afslører. Man kan fremstille det således:
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Figuren illustrerer den kommunikative situation
og dens elementer, hvori indgår eleven, læreren
og figuren.
Igennem dialogen mellem læreren og eleverne får
figuren faktisk tildelt en aktiv rolle af parterne.
Det er ikke ligegyldigt, hvad den ”mener” og
”siger”. Af den grund har jeg afbildet den med en
relativ selvstændighed, dvs. som et eget element i
dialogen. De tre instanser i mødet: læreren, eleverne og figuren indgår alle med vægt i samtalen
og ”mødes” i det fælles fokuspunkt. Jeg lader
således figuren tage sig ud som en form for ”samtalepartner”, selv om den i virkeligheden blot
repræsenterer de potentielle samtalepartnere, som
har skabt den og ikke er en samtalepartner i
gængs forstand.
Det særlige er altså, at objektet for de tilstedeværende personers fælles opmærksomhed i situationen (figuren) ”taler med”, men at den gør det
på en anden måde end de tilstedeværende personer.
I diskussioner af det traditionelle individcentrerede læringssyn har mange påpeget, at læring er en
social proces, som har sin oprindelse i udvekslinger mellem de tilstedeværende personer i læresituationen (f.eks. Lave & Wenger, 1994; Säljö,
1996, 1997). Lave og Wenger fremhæver f.eks.,
at det er forkert at lokalisere viden som et lager,
den enkelte bare bærer rundt på i hovedet. Viden
er noget, som udfolder sig i en praktisk sammenhæng, hvor flere personer handler sammen.
Den aktuelle lærer-klasse samtale kunne i og for
sig være et eksempel herpå. Ved at igangsætte
processen forsøger læreren at anspore til, at eleverne gør sig tanker om smeltevarme, specifikt
koncentreret omkring figuren. De tanker og forestillinger som de forskellige elever gør sig, opstår i
samtalens løb, og er i den forstand skabt i fællesskab med andre. Det kan også siges at gælde,
selvom forskellige elever kan have forskellige
dagsordener, eftersom de spørgsmål og idéer som
dukker op hos eleverne er affødt af noget, som er
blevet sagt af nogle andre tilstedeværende personer.

Trods de mange rigtige påpegninger, der er i denne opfattelse af læring som en social og situationsforankret proces, så synes der at mangle
noget. Efter min opfattelse er det nemlig overordentlig vigtigt, pædagogisk set, at overveje sig,
hvilken læringsmæssig rolle materialet spiller. Det
er vigtigt at tilrettelægge undervisningen således
at det materiale som eleverne skal lære om, bliver
repræsentativt for fysikken som sådan. Debatten
handler om, hvorvidt eleverne skal lære om forskellige konkrete fysiske fænomener fordi de er
interessante i sig selv, og/eller hvorvidt de skal
lære herom fordi de på særlig fortrinlig måde
repræsenterer en fysikfaglighed, som man ønsker
formidlet. I det sidste tilfælde bliver det interessant at beskæftige sig med, hvad det er for krav
og informationer, som forskelligt materiale tilbyder eleverne. Jeg har eksempelvis tidligere været
inde på, hvilke elementer den aktuelle figur kan
tilbyde eleverne.
Den amerikanske psykolog James Gibson har
udviklet begrebet ’affordances’ (man kan kalde
det for ’tjenlighed’ på dansk) til at kendetegne
det særlige ved tingene omkring os, at de opfordrer til en bestemt brug eller forståelse (Gibson,
1966; Costall, 1997). Ligesom en stol eksempelvis har den ’tjenlighed’ at den er til at sidde i (selv
om man sikkert også kan bruge den til andet), så
kan man i dette tilfælde sige, at figuren har en
tjenlighed, nemlig at den opfordrer eleverne til at
lade sig tolke med henblik på den fysiske begivenhed som den refererer til, den metode som er
brugt til at repræsentere begivenheden samt de
udviklede begreber, hvormed begivenheden kan
italesættes.
Den russiske psykolog A. Leontjew har synspunkter, som ligner. Mens Gibson interesserer sig
for tings naturlige tjenlighed som han mener
umiddelbart kan opfattes, så beskæftiger Leontjew (1977) sig i højere grad med det fænomen,
at menneskeskabte produkter har en ’betydning’ i
kraft af den omstændighed, at de er skabt til et
formål. I dette tilfælde har figuren i min udlægning et tredobbelt betydningslag idet den refererer til 1) fysisk(e) fænomen(er), 2) fysisk(e) metode(r) og 3) fysiske begreber. Figurens informationer forener et naturfænomen med fysikkens

måde at bearbejde og repræsentere dette naturfænomen på. Figuren ’betyder’ denne enhed.
I kraft af disse forskellige betydningslag kan man
betragte figuren som et eksempel på en fysisk
model, der bruges i undervisningen. En model
har den generelle egenskab, at den på samme tid
refererer til noget konkret (en fysisk begivenhed
eller en gruppe af fysiske begivenheder) og til en
endnu mere generaliseret og abstrakt repræsentation – for eksempel en ligning eller et ligningssystem eller nogle generelle fysiske begreber. Som vi
så, er det netop tilfældet for figuren over smeltevarme.
Psykologen Eleanor Rosch (1978) har udviklet en
teori om, hvordan vi som mennesker danner
begreber og bruger sprog. Med udgangspunkt i
klassisk begrebslogik (eksistensen af klasser af
begreber) påpeger hun, at der ikke bare findes
helt overordnede og helt underordnede begreber,
men at der tillige eksisterer en gruppe af begreber, på mellemniveau, som spiller en central rolle
i vores sprogbrug og i vores kommunikation med
andre. Der findes således ikke bare pattedyr og
puddelhunde men tillige begrebet ’hund’ som
udgør et mellemniveau (’basic level’ ifølge Rosch)
og derfor rummer maksimal information. Med
maksimal information menes, at det er det mest
generaliserede udtryk for en mængde af konkrete
tilfælde. Øges generaliseringsgraden (for eksempel
til pattedyr) mistes der samtidig konkret information.
Denne tanke om et ’basic level’ mener jeg kan
overføres til de egenskaber, der karakteriserer den
fysiske model, som for eksempel i figuren.
Modellen er ligeledes et led, som rummer maksimal information, idet den på én og samme tid
rummer konkretheden og generaliseringen. En
fysisk ligning er ganske vist mere generel og
abstrakt i sit udtryk, selv om den refererer til det
samme fysiske fænomen, men den mangler konkretheden og ”mister” derfor også den type af
information, som har at gøre med iagttagerens
mulighed for at visualisere et fysisk begivenhedsforløb. Muligvis kan den fagligt kyndige godt
visualisere et fysisk begivenhedsforløb ud fra en
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ligning eller et ligningssystem, men der er i givet
fald en senere udviklet kompetence, som modelleringsprocesserne kan danne overgang til. I hvert
fald er det noget, som falder langt de fleste elever
svært.
Hvorom alting er, så er figuren (nu betragtet som
model) noget andet end et blot og bart eksempel
på, eller en ”ren” illustration af, et fysisk fænomen. At arbejde med figuren svarer ikke bare til
at gøre sig en iagttagelse i eksempelvis et øvelsesforløb. Det er, kan man sige, ikke som at skære
en fisk op og kikke på det, der er indeni. Figuren/modellen repræsenterer en tidligere bearbejdning af fysikere, og dermed er den et eksempel på
en fysisk anskuelsesmåde. Man kan sige at figuren/modellen både har kvalitative og kvantitative
elementer. Det er en vigtig pointe når man tager i
betragtning, at praktiske øvelser ofte fylder meget
i fysikundervisningen. I eksemplet viste det sig, at
eleverne ikke havde særlig let ved at transformere
de ”erfaringer” de havde hjort sig i det forudgående øvelsesforløb til modelleringsarbejdet med
figuren. Nogle gjorde forsøget (lidt usikkert),
men mange gjorde ikke. Det retter efter min
opfattelse opmærksomheden hen mod nødvendigheden af at arbejde mere med modelleringsprocesser i undervisningen.
PÆDAGOGISKE KONSEKVENSER

Hermed er vi nået frem til spørgsmålet om, hvilke mulige konsekvenser, man kan drage af
diskussionen. En lærer-klasse samtale som den
her præsenterede kan tjene til at pege på nødvendigheden af at nå mere til bunds i de forståelsesprocesser, som eleverne gennemlever og den hensigt, der er med at lade dem gøre det. Som vi så,
var der for eksempel et ikke helt enkelt forhold
imellem det at gennemføre praktiske øvelser og
det at arbejde med (modellere) en figur, som
indeholder komprimerede informationer. At se
aktiviteterne som sammenhængende er tilsyneladende ikke noget, der bare kommer af sig selv.
På baggrund af brede erfaringer med undervisningen og de forståelsesproblemer som viser sig
hos eleverne kan man eksempelvis foreslå følgende idékatalog:
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• At man må arbejde på at øvelserne bliver gjort
til faglige erfaringer for eleverne og ikke fremstår som ugennemskuelige praktiske aktiviteter. Man kan for eksempel sørge for, at eleverne får mulighed for at formulere sig (gerne på
skrift) om de kvalitative sammenhænge, som
øvelserne gerne skulle illustrere.
• At modelleringsprocesser får en fremtrædende
rolle i undervisningen, således at eleverne
generelt spores ind på at være opmærksomme
på lag af informationer i materialet – herunder at de bliver opmærksomme på, at figurer,
grafer osv. ofte er idealiserede gengivelser af et
fysisk fænomen.
• At de grafer som er fremkommet i øvelsesarbejdet sammenlignes med den ideelle graf,
som præsenteres i bogen. Her vil der vise sig
nogle forskelle, som formodes at kunne skabe
en form for ”kognitiv konflikt” hos eleverne,
således at de anspores til eftertænksomhed.
• At læreren forsøger at gøre sig klart, hvori de
implicitte informationer i et givet materiale
egentlig består, således at den eksternaliserende proces bliver mere fokuseret herpå. Samtidig vil lærerens egen indforståethed i samtalen
med eleverne måske afsløre sig og træde frem i
lyset.
• At læreren således bruger sig selv som en form
for ”mester” (Nielsen og Kvale, 1999) for eleverne, så de ikke overlades til sig selv. Læreren
kan bruge sig selv som det kyndige medium,
hvor igennem eleverne kan hjælpes til at rykke
deres egne faglige grænser.
• At flere elever forsøger at formulere deres forsøg på at forstå overfor andre (det kan også
være overfor andre elever), så de implicitte
informationer tales frem i lyset.
• At en rapport eventuelt skrives to gange, fordi
eleverne har været igennem en vigtig faglig
proces ved at skrive rapporten, og derved kan
bruge de kommentarer som læreren giver på
en meget aktiv måde.
Disse idéer knytter sig naturligvis ikke kun til
lærer-klasse samtalen. Man må snarere se idéerne
i det lys, at undervisningens forskellige elementer
må bringes til at hænge sammen i elevernes forståelse (jvf. de omtalte repræsentationsformer, se

kapitel 7). Lærer-klasse samtalen udgør ét af
undervisningens elementer, men kan ikke stå alene. Lærer-klasse samtalens styrke er især, at den
giver mulighed for at skabe et samlet socialt og
fagligt fællesskab for klassen. Det kan være nyttigt i forskellige faser i arbejdet med et emne.
Af den grund er det pædagogisk set vigtigt at
gøre sig klart, hvordan lærer-klasse samtalen i de
konkrete tilfælde kan bidrage til elevernes forståelsesproces. Der kan eksempelvis være tale om,
at læreren beslutter sig for at give en sammenhængende faglig forklaring til eleverne. Herigennem kan læreren bruge sig selv som model for,
hvordan en fysiker kan udfolde et materiale. Der
kan også være tale om, at eleverne har arbejdet et
stykke tid med et emne og føler sig frustrerede
over manglende forståelse. De er da parate til at
bruge lærerens kompetence mere aktivt og med
afsæt i deres egne problemstillinger. Her er
lydhørhed fra lærerens side særdeles vigtigt. Det
kan også ske at det er nødvendigt i en sen fase at
samle op og almengøre på helheden af de erfaringer, eleverne måtte have gjort sig i processen.
Også det tjener til en indkulturering af eleverne i
en fysiker-tilgang til emnerne.
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Til gengæld siger det næsten sig selv, at lærerklasse samtalen ikke kan stå alene. Hvis størsteparten af undervisningstiden bruges således, at
læreren selv er i centrum, bliver det vanskeligt at
udvikle elevernes eget aktivitetsniveau og faglige
refleksioner. Det bliver således også vanskeligt at
nå dertil, hvor eleverne selv oplever en sammensmeltning imellem de to former for informationer, som et materiale kan indeholde. Derved
svækkes også eksternaliseringsprocessen og den
problemløsende kompetence, som den er forbundet med.
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Kapitel 6
D E T L Æ N G E R E VA R E N D E G R U P P E A R B E J D E
Af Henrik Bang

Gruppearbejdet er – ligesom den lærerstyrede
klassedialog – en almindelig arbejdsform i gymnasiets fysikundervisning. Organiseringen af
undervisningen som gruppearbejde kan tjene flere forskellige formål og vare i kortere eller længere tid. Gruppearbejdet fungerer i mange sammenhænge som en elevaktiverende arbejdsform
f.eks. i forbindelse med opgaveregning, men også
som en hensigtsmæssig ramme for eksperimentelt
arbejde eller i forbindelse med diskussion af indholdet i en tekst eller model som er forelagt.
Derfor taler vi ikke om noget meget veldefineret,
når vi undersøger gruppearbejdets pædagogiske
muligheder i undervisningen. Gennemgående er
det dog, at ved gruppearbejde i fysik træder læreren noget i baggrunden til fordel for elevernes
egen organisering af processen. Det er nu eleverne der i kortere eller længere perioder sætter
dagsordenen, hvad enten der er tale om praktiske
øvelsesforløb eller om faglige samtaler uden et
stærkt praktisk islæt. I afsnittet om den lærerstyrede klassedialog så vi, at en egentlig faglig samtale eleverne i mellem kan have svært ved at udvikle sig, når læreren spiller hovedrollen. I denne
artikel skal jeg undersøge netop den faglige samtale som den udfolder sig uden lærerens centrale
tilstedeværelse. Det er hensigten at belyse de faglige muligheder og begrænsninger, som gruppearbejdet – forstået som elevernes egne faglige dialoger – tilbyder.
At gruppearbejdet er elevstyret betyder ikke, at
læreren slet ikke spiller nogen rolle. Det typiske
gruppearbejde former sig som en blanding af
selvstændigt elevarbejde og besøg af læreren i
gruppen. I stedet for at læreren strukturerer en
fremadskridende dialog i hele klassen er der tale
om en række parallelle forløb hvor lærerens medvirken eller indgriben sikrer at alle grupper er
med, at ingen går i stå på grund af mere banale
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problemer, at der er en vis disciplin osv. Læreren
fungerer som en blanding af konsulent for selve
processen og som den, der sætter de faglige sammenhænge og begreber på plads.
Hovedspørgsmålet i dette kapitel er, hvad det er,
gruppearbejdet kan rent fysikfagligt set.
Vi kan nemlig ikke blot forvente, at det øgede
rum for selvstændig elevdialog i sig selv og med
nødvendighed sikrer en (på lidt længere sigt)
ønsket faglig progression – heller ikke selv om
aktivitetsniveauet i gruppearbejdet tilsyneladende
er ret højt og eleverne synes at arbejde målrettet.
Det er ikke enhver faglig diskussion som rykker
her og nu. I gruppearbejdet er der ikke nogen
linearitet i elevernes faglige udvikling. På den
anden side er det netop gruppearbejdets dyd, at
eleverne får mulighed for at arbejde selvstændigt.
Der rejser sig derfor det dilemma for læreren, at
man på den ene side ønsker at eleverne selv skal
være med til at forme deres egen fysikfaglige
udviklingsproces (konstruktivismens princip).
Det kræver tid og plads til andet end kontant
faglighed. På den anden side ønsker læreren en
bestemt faglig progression indenfor nogle fastlagte tidsmæssige rammer. Selv i gruppearbejdet sætter eleverne således ikke selv hele den faglige
dagsordenen. Læreren har en klar mening med
den forelagte opgave og ser derfor også elevernes
arbejde i det lys. En passende balance mellem styring og frihed må løse dilemmaet, men det er
selvsagt også her, de pædagogiske vanskeligheder
dukker op. Hvad er ”passende”? Hvor lang tid er
nok tid? Hvad er forholdet mellem det, eleverne
bruger tid på her-og-nu og deres faglige landevindinger på længere sigt. En lærer kan bruge sig
selv som igangsætter, konsulent eller katalysator
for elevernes arbejdsproces og på den måde forsøge at håndtere dilemmaet.

Mens læreren formodes at se gruppens arbejde
som en enhed og forståelsesniveauet som fælles
tager det sig muligvis anderledes ud for eleverne.
Som det blev påpeget i artiklen ”Den lærerstyrede
klassedialog” i denne rapport, råder eleverne ikke
over samme faglige indforståethed som læreren
og er derfor ikke på samme måde klar over, hvad
det faglige mål med en forelagt opgave er. Der
kan være en enighed på aftaleniveau mellem lærer
og elever, og eleverne kan sagtens rette sig efter
aftalen og gå i gang med arbejdet. Men af gode
grunde mangler de den overordnede faglige ramme, som læreren altid selv refererer til. Desuden
kan elever indbyrdes have forskelligt kompetenceniveau, og går derfor forskelligt til opgaven eller
problemstillingen.
Selvom gruppearbejde ideelt set lægger op til at
eleverne skal arbejde dynamisk sammen med et
fælles mål, så kan man, som jeg også skal illustrere i det efterfølgende, konkret konstatere at processen ser anderledes ud. Gruppearbejde er en
kompleks proces, hvor der viser sig en række vanskeligheder, som eleverne må bruge tid på. Det
kan være svært at udvikle et ligeværdigt arbejde,
hvor man bruger hinandens forskellige erfaringer
for at nå frem til en fælles forståelse. Forskellige
sociale processer i gruppearbejdet kan f.eks. gøre
at forskellige kompetencer ikke bliver brugt. Der
kan være manglende gennemslag hos én i gruppen, tendenser til afbrydende småsnak osv. Man
kan føle at éns problemer overses, eller at det
man har at sige ikke bruges osv.
Selv når arbejdet tilsyneladende er færdigt og den
forelagte opgave formelt løst og læreren har fornemmelsen af at nu er målet nået – kan der være
elever tilbage med forståelsesproblemer. Og de
kan meget vel være uerkendte hos gruppen såvel
som hos de enkelte elever. En formel løsning af
en forelagt opgave kan således ikke automatisk
opfattes som tegn på mere omfattende begrebsmæssig forståelse. Det er ikke noget særkende for
gruppearbejdet, eftersom elever ofte har problemer med fysikkens begreber. Imidlertid er det
interessant, at et relativt langt og selvstændigt forløb, hvor eleverne selv har været med til at sætte
dagsordenen og derfor formodes selv at have

opdaget egne faglige begrænsninger, alligevel
efterlader en situation hvor arbejdet er gjort uden
at egne faglige begrænsninger tilsyneladende er
indset.
O P VA R M N I N G S K U R V E N
– ET EKSEMPEL

For at belyse gruppearbejdets proces indefra, vil
jeg præsentere og analysere et eksempel på en
konkret gruppeproces. Eksemplet bruges som
afsæt til at fremhæve nogle – formodentlig –
almindelige træk og problemer i forbindelse med
gruppearbejdet i forskellige sammenhænge.
Eksemplet drejer sig om elevernes arbejde med
opvarmningskurven. Forløbet finder sted i januar
måned i 1. g. Klassen har i et par måneder arbejdet med varmelære – der er lavet forsøg med
varmekapacitet og smeltevarme – nogle elever har
også brugt varmelære i deres 10 timers projekt i
efteråret.
Klassen har 3 fysiktimer i træk én gang om ugen.
Eleverne er vant til en organisering af timerne der
i høj grad er baseret på gruppearbejde og de
arbejder i faste grupper fra gang til gang. Grupperne diskuterer blandt andet opgaver, den læste
lektie og gennemfører forsøg.
Denne dag bruger læreren den første tid (femten
til tyve minutter) til en introduktion omkring
valg af fysik på højt niveau – eleverne skal snart
udfylde valgfagsskema. Resten af timerne bruges
på gruppearbejdet
.
Gruppearbejdet sker ud fra et arbejdspapir, som
er udarbejdet af læreren. Opgaven er at forstå en
opvarmningskurve for 1 kg vand. Kurven er tegnet i bogen (se figur nedenfor). Emnet er figuren
og hvad den repræsenterer – eleverne er i forvejen, gennem det hidtidige arbejde, bekendt med,
hvordan varmekapacitet og smeltevarme bestemmes udfra kaloriemeterligninger, men de har ikke
udført forsøg, der fører til tegning af en opvarmningskurve.
Opgaven er en slags ”oversættelse” mellem figurens konkrete form og en faktisk opvarmning.
Bogens figur og tal skal gives mening i form af
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forståelse for, at hældningskoefficienten har noget
med varmekapaciteten at gøre (den er den reciprokke hældning). Længden af de vandrette stykker afspejler overgangsvarmen i de to faseovergange.
Vi følger en gruppe på 4 elever – Anja, Mette,
Nicolai og Jesper gennem de ca. 2 lektioner.
Opgaven struktureres af arbejdspapiret – som
eleverne løbende vender tilbage til. Med jævne
mellemrum er der mulighed for at spørge læreren, når man er gået i stå. Gruppens faglige dialog afbrydes hyppigt af korte samtaler omkring
andre emner. Af og til overtager denne ikke-faglige samtale i et længere tidsrum, men der vendes
hele tiden tilbage til fortolkningen af kurven
GRUPPEARBEJDETS FORLØB

Observationen er organiseret med et videokamera
med mikrofon fast knyttet til denne gruppes
arbejde, der i øvrigt foregår i samme lokale som
de øvrige gruppers arbejde. Til observationen er
knyttet to observatører (i det følgende I og II)
der dels ser på denne gruppes arbejde dels cirkulerer lidt rundt i klassen. Grupperne – herunder
den observerede gruppe – spørger af og til observatørerne om problemer i forbindelse med arbejdet.
Gruppens dialog er efterfølgende blevet skrevet
ud på baggrund af videobåndene.
De ”klip” der her bringes er et uddrag, men tidsrækkefølgen er bevaret.
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Gyldendal 1992, s. 61
Først skal gruppens arbejde organiseres – denne
gruppe har flere gange været genstand for observation og selv om der indledningsvis reageres på
mikrofonens tilstedeværelse er der et ganske
afslappet forhold til det at blive observeret. De
skal i gang med at overføre bogens figur til eget
papir for at kunne måle på den, derefter skal der
tal på de forskellige processer (opvarmning,
smeltning, fordampning).
Nicolai : (taler ned i mikrofonen) You want to
hear the most annoying sound in the world:
duuut !?
Mette: (griner): Hold kæft hvor der bliver sagt
meget pis på det bånd der
Anja: nja Nå..
Nicolai: Jeg håber de tager noget af det med – denne her måde lærer man ikke fysik på –
Anja (griner)
Mette: Årh det ved jeg da ikke – jeg har da lært
rimeligt meget mens vi har siddet og lavet så meget
pis – eller hvad – har vi ikke? … Nå hvad står der
her (tager papiret)
Nicolai (nynner en melodi)
Nu kommer en kort afbrydelse om morgenfjern-
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synet og det sidste gruppemedlem, Jesper, kommer og sætter sig. Gruppen går i gang med det
egentlige arbejde. Grupperne er blevet opfordret
til at læse tekster højt, hvis der er noget der skal
forstås. Ikke alle grupper gør det – mange læser
indenad – men i denne gruppe fungerer det fast
sådan at én læser højt.
Jesper: …..ja jeg er klar
Anja: Læser du højt Mette?
Mette: Øj ja ..”Arbejde med grafer”, ”Arbejde med
figuren side 61 i fysikbogen
Anja: Hov så skal vi jo have fysikbogen frem
Mette: ja
Jesper (skal allerede til at afbryde her, men Mette
læser videre)
Mette: Start med at overføre figuren fra bogen til
dit eget millimeterpapir, tilføj Celsiusgrader på
andenaksen ved siden af Kelvingraderne
Anja: Hej Nina
Anja (rejser sig og er væk en kort tid)
Jesper (gentager det læste) tilføj Celsiusgrader på
andenaksen ved siden af Kelvingraderne
Mette: (læser videre) Forklar de to .. (Nicolai smider sin bog på bordet, men det anfægter ikke
Mette) de to vandrette dele af grafen. Hvor meget
ændres den indre energi ved …
Anja (sætter sig igen) arh, nu er jeg jo ikke med !
Jesper: Vi overfører bare figuren til at starte med
Mette: Ja godt nok..
Jesper: Vi skal overføre figuren
Mette: (tager bogen) Side 61
Allerede her kan vi se nogle karakteristika ved
gruppens arbejde. Der er er hele tiden (mindre)
afbrydelser fra enkelte gruppemedlemmer som
måske nok distraherer men ikke stopper arbejdet.
Som vi skal se senere, er der også meget længere
afbrydelser, hvor arbejdet truer med at gå i stå og
hvor alle deltager. I den ovenfor anførte sekvens
er det Mette, og til dels Jesper, der sikrer at arbejdet kommer i gang. Generelt er det sådan, at der
altid er nogen som sørger for at arbejdet påbegyndes (tit de samme elever).
Gruppen går nu i gang med at overføre bogens
tegning til deres eget papir. Først skal den dog
gennem et forløb, hvor det konstateres at ikke

alle har lineal, papir eller vinkelmåler med og
undervejs er der fortsatte korte afbrydelser. De
enes alligevel om at de nok må lave en tegning
hver– det er nok ”det de skal”. På dette tidspunkt
er der ingen diskussioner om, hvad det er der er
vigtigt ved kurven – den forelagte opgave tages
bogstaveligt. Figuren skal overføres så nøjagtigt
som muligt og dernæst skal der sættes Celsius
grader på. Eleverne har stor kompetence i sådanne overførelser af figurer fra folkeskolen men kun
i form af opgaver , hvor der er fokuseret på figurens geometriske form. I den aktuelle opgave
rækker kravet videre, idet eleverne skal arbejde
med figurens fysiske betydningsindhold. I det
foreliggende tilfælde er det centrale således ikke
selve overførelsen, men det at man bevarer de
afgørende karakteristika ved figuren som model
for opvarmningen. Da eleverne ikke er opmærksomme på det, vokser der derfor et problem frem
i den ellers tilsyneladende trivielle opgave:
Jesper: Hvordan fanden tegner i den dernede (han
mener under 273 Kelvin)
Anja: Men prøv at se – den går jo bare, det er
sådan en tilfældig en, den kan jo ikke bare bruge
Jesper: (delvist i munden på Anja) Jeg har sat, jeg
har sat tre tern i mellem, jeg har sat tre tern
Mette: (peger i bogen) Du kan jo se den går derud
til og så går den derud til, bogens tegning er jo det
væsentligste så meget står klart – det er den man
først må forholde sig til
Anja: Ja, ja, men hvor skal vi så finde den på vores
Mette: Det er jo det..
Jesper: Jeg har sat tre op det er 173 og tre op igen,
det er 273, så passer det vist meget godt ik’
Anja: Nej for den er jo mer’ her – der er dobbelt så
meget (måler efter i bogen)
Jesper: Nej der er ej – jo det er der sgu også – den
er jo åndssvag at tegne
Anja: Så er der så meget her, og så er der én
Nicolai: Jeg har en ide
Jesper: Kan du ikke sige, hvor meget er ”meget”?
Anja: Jamen så laver jeg tre og så laver jeg to mellem hver af de andre – har du ikke også gjort det –
skal vi ikke gøre det? (”én, ”to” og ”tre” refererer
til antal tern på Anjas papir)
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I første omgang viser problemet sig i, hvordan
man kan få overførelsen nøjagtigt nok. Den forelagte graf er jo en model eller prototype for
opvarmning og ikke en meget præcist optegnet
kurve. Eleverne fokuserer imidlertid på grafens
ydre form og ser f.eks. ikke på tallene på akserne
som kunne være en vejledning. Ved ”bare at overføre figuren”, som Jesper sagde, er de ikke nået
dertil, hvor de kan se på figuren som repræsentant for noget; at det er en model for opvarmning vi har med at gøre og at disse indre egenskaber er nøglen til overførslen.
I gruppens arbejde er det Mette og Anja, der er
centrale for, om gruppen som helhed kommer
videre, mens bidrag fra Nicolai ofte negligeres –
formodentlig fordi han blandt andet har status
som gruppens fjollehoved. Jesper er i høj grad
fokuseret på at forstå, hvad Mette og Anja laver –
eller måske snarere på at producere det samme
produkt som dem. Konsensussøgning er et motiv
i gruppearbejdet som træder tydeligt frem her og
som hersker uanset om gruppen oplever at stå
over for et problem eller ej.
FØRSTE INTERVENTION

Efter nogle flere forsøg med den nøjagtige overførsel, hvor Mette overvejer hvad der skal stå på
temperatur-aksen, tjekkes om graferne er ens (i
hvert fald hos Anja, Mette og Jesper). Problemet
er stadig tilstede. Og da en observatør (I) kommer forbi anmodes om assistance.
Anja formulerer et ret upræcist spørgsmål, dels
fordi problemet ikke er særlig klart for dem, dels
måske for ikke at fremstille sin egen manglende
forståelse alt for direkte. Observatøren famler tilsvarende lidt efter, hvor Anja (og gruppen ?)
egentlig er henne i processen – han søger at henlede gruppens opmærksomhed på, hvor i figuren
der kan hentes hjælp til problemet – nemlig at
der er nogle fikspunkter (smeltepunkt, kogepunkt), hvorfra overførslen kan tage sit udgangspunkt, men det siges ikke direkte – gruppen må
selv arbejde mere med figuren. I første omgang
negligerer Anja dette og fortsætter ad gruppens
hidtidige vej: løsningen ligger i en endnu mere
præcis overførsel (nu også med bevaret målestok).
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Anja: Er det ligegyldigt om den bliver præcis, vores
graf?
Jesper (griner)
Observatør (I): Det er jo spørgsmålet om hvad I
skal bruge den til ik’
Jesper: (peger i bogen) Vi skal have overført den
der ik’
Anja: (peger også i bogen) men prøv at se der – ik’
også – de starter jo bare dér, der er 1 cm mellem
hver af dem ik’, men den der er 1,7, hvis jeg så skal
rykke den over skal jeg så lave den større eller hvad
fordi – ellers er det jo lidt åndssvagt (peger på
akserne)
Anja refererer til at de har målt forskellige afstande på grafen med en lineal. Observatøren prøver
at henlede opmærksomheden på at de først og
fremmest skal overføre de punkter, der også er
angivet med tal på akserne og som svarer til
begyndelse eller afslutning af en faseovergang.
Dialogen fortsætter, idet Anja fastholder at det er
vigtigt at figurens geometriske proportioner bevares.
Observatør (I): Du skal bare sørge for, at de punkter hvorimellem du lægger de rette linier (peger i
bogen) f.eks. det punkt skal du lægge fast et eller
andet sted ik’, og så kan du bare tegne en ret linie
ik’
Anja: Nårh okay – så kan vi jo bare lave dem i
samme størrelse skal vi ikke det?
Observatør (I): Det behøver du jo ikke, du kan jo
godt forstørre den – du skal jo bare sørge for at have
et målepunkt (peger igen i bogen)
Anja: Men så bliver den jo ikke rigtig
Jesper forsøger med en mere fri tolkning af observatørens kommentar. Han tager kun den første
del med – nemlig at det ikke er afgørende med
en præcis overførsel af grafens ydre form – og
undlader at tage henvisningen til de bestemmende punkter med. Nicolai synes imidlertid at have
forstået hvor observatøren vil hen.
Jesper: Må vi godt lave den samme størrelse derfra
og dertil som mellem derfra og dertil (peger på grafens vandrette stykker) Må det godt være samme
størrelse?

Observatør (I): Nej det kan det jo ikke være vel –
det kan det jo ikke være. Det jeg siger er, at I skal
bare vælge nogle punkter hvor I sætter – det punkt
der for eksempel, hvor den ender (peger i bogen på
det sted hvor smeltningen begynder) det skal I
sætte fast og så tager I en ret linie
Anja: Der må godt blive lidt længere dér mener du,
og lidt kortere der…
Nicolai: Ja for du har jo stadig værdierne ude på
akserne så du kan se..
Observatør (I): Ja (nikker)
Anja: Okay det er godt (går i gang med at tegne
selv)

Jesper mest forholder sig til, hvorvidt han har det
samme som pigerne.
En kort spørgsmål til en passerende lærer
omkring, hvordan man skal tegne den sidste del
af kurven, fører til en opmærksomhed på at
hældningen måske betyder noget. Men den praktiske konsekvens bliver igen et fokus på overføringen, der prøves gjort mere nøjagtig med
hjælp af en vinkelmåler. Tallene i det efterfølgende refererer igen til ternene på elevernes papirer.

Nicolais kommentar kommer ikke til at spille
nogen rolle i det fortsatte gruppeforløb. Det er
således helt utilstrækkeligt i et gruppearbejde at
kunne bidrage med faglige refleksioner, hvis ikke
disse kan, eller vil, blive forstået af de øvrige
gruppemedlemmer. De øvrige tre deltagere sætter
selv deres egen dagsorden for, hvad der fagligt set
bliver indholdet af gruppearbejdet. Nicolai mangler autoritet til at rykke ved denne dagsorden.
Dette mønster fortsætter gennem resten af forløbet og er en medvirkende årsag til, at der bruges relativt meget tid på bestemte procedurer,
mens der til gengæld sker meget få perspektivskift. Fortsættelsen af gruppedialogen illustrerer
dette. Gruppen udbad sig jo egentlig ikke hjælp,
der vedrørte fortolkningen af figuren – det kommer først som næste punkt på arbejdssedlen.
Selvom fortolkningen jo faktisk er en hjælp for at
se, hvad der skal overføres, går gruppen videre ad
den vej de var i gang med. De efterspurgte et
simpelt svar på overførslen af figuren. De har fået
at vide, at de kun behøver at overføre nogle
bestemte punkter. Det gør de så, men de er stadig fokuseret på den formelle overførsel snarere
end på det egentlig væsentligste, nemlig hvad det
er, figuren repræsenterer.

Mette: Og så lige den sidste, den skal så et stykke
derudaf
Anja: Vi lavede halvanden, en halvanden – var det
ikke sådan Jesper
Mette og Jesper: Jo
Mette: Men hvor sætter vi den sidste
Anja: Bare pokker i vold – 5
Jesper: Men skal vi ikke lave dem ens
Anja: Jo skal vi så ikke sige 5 eller sådan noget 3
Jesper: 3? 3 af sted på den sidste mener du eller
hvad?
Anja: En, to, tre eller skal vi måske sige fire skal vi
ikke sige fire
Jesper: Jo jeg tror snarere 4 eller 5
Anja: Vi kan sige fire eller 5 – jeg er ligeglad
Jesper: Fem!
Anja: Okay
Mette: Så havde jeg ikke behøvet at viske ud
Anja: Nårh ja – den går fra nul og derud går den
op til 273
Jesper: Så skal den bare fortsætte lidt derop af –
sådan lidt skråt derop af – hvordan fortsætter I så
jeres skråt derop af? Anja, hvordan ser din ud?
Anja: Sådan her
Jesper: Passer det ikke meget godt. Hvordan skal vi
så fortsætte, hvad skal vi sætte som fælles punkt når
den bare går skråt op
Nicolai: Skråt op

Efterhånden er den første del af figuren blevet
overført. Der mangler det sidste stykke i dampfasen. Her er der ikke nogen tal at forholde sig til,
og derfor bliver det første kriterium at de i det
mindste har den samme tegning. Dynamikken i
arbejdet er fortsat at Nicolai er delvist koblet af
og mest blander sig med småbemærkninger, mens

Gruppen er nu færdig med at overføre grafen og
skal videre til den anden del af det første spørgsmål. Jesper forlader i længere tid gruppen (for at
ringe til sin kæreste viser det sig senere). De øvrige fortsætter, som de bliver bedt om i arbejdspapiret, med at sætte tal på akserne. Derefter går de
i gang med at forklare de vandrette dele af grafen.
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I sekvensen nedenfor er der for første gang fra
gruppens side opmærksomhed på, hvad det
egentligt er grafen repræsenterer. Anja læser op
fra bogen, men Mette mener det er irrelevant.
Det der står i bogen kan ikke være nødvendigt
for at løse den simple opgave. Hun er stadig
fokuseret på selve overførslen. Diskussionen
omkring Celsius og Kelvin viser også nogle problemer i at se sammenhæng mellem graf og
opvarmning af vand. Omvendt er der ingen
problemer med at se, hvornår der er is, vand og
damp, og at de vandrette stykker på grafen er
smeltning hhv. kogning. Det diskuteres slet ikke.
Formentligt fordi det er diskuteret tidligere i
undervisningen, at ved faseovergang ændres temperaturen ikke, mens der tilføres energi.
Mette: Altså den første der (om de vandrette stykker) det er jo fordi isen lige skal have lov at smelte
vel – det kræver også energi ik’
Anja: (kigger i papiret og senere i bogen) Hva’,
hva’
Mette: Jeg tror ikke du behøver læse det der (peger i
bogen) Det tror jeg ikke du behøver at læse
Anja: Jo, jo det stod der (læser op fra bogen) Figur
63 viser hvordan temperaturen af 1 kg. vand ændres
ved fortsat energitilførsel
Mette: Har i husket at sætte Celciusgrader på herude (peger på Nicolais tegning)
Nicolai: Det er nul det her – Celsius nul
Mette: Jah
Nicolai: Jeg skal lige have skrevet is her, vand det er
et meget lille stadie det vand man får – hvad er det
her, det er nul ik’?
Mette: 273 det er 0
Nicolai: Og 370 det må være hundrede
Mette: 370, det er hundrede grader, og 173 det er
minus hundrede grader
Nicolai: Var det minus hundrede det her?
Mette: Øh ja
Anja: Men det kan da ikke.. is, vand. Jeg tror faktisk den skal ligge her, der er 80 grader (peger i
bogen)
Nicolai: Det er jo lige meget, det kan man jo måle
imellem, det har du jo to punkter til, det betyder jo
ikke noget
Anja og Nicolai (fortsætter med at kontrollere
deres tegninger)
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Anja: Og det er damp. Det kan da ikke passe at 1
kg is smelter – det er jo ikke is op til 273 grader
Nicolai: Det er jo Ce – det er jo Kelvin
Mette: Jo fordi det er jo grader Kelvin, 273 det er
grader Kelvin, det er lig med nul grader Celsius, så
meget har jeg da lært
Anja: Så meget har jeg i hvert fald ikke lært!
Mette: Hvad så – har I fundet ud af hvad I skal
have på højt niveau? Jeg skal have kemi som toårigt
– og så fysik som etårigt, og så ved jeg ikke, hvad jeg
skal have som mellemniveaufag. En sjov uddannelse
– meget eksperimentel
Gruppen skal nu have skrevet svaret på det første
spørgsmål ned – altså at der er to faseovergange
hvor temperaturen ikke stiger. Det kunne se ud
som en triviel opgave. Alligevel er de meget lang
tid om at blive færdig med det. Jesper vender tilbage og der bliver en længere afbrydelse for at
diskutere, hvorfor han ikke har kunnet få fat på
kæresten. Afbrydelsen giver anledning til at hele
gruppen i længere tid ikke diskuterer fagligt og
da de vender tilbage til stoffet, er koncentrationsniveauet meget lavere.
Anja: Ja der er to vandrette streger på grafen fordi
at det er dér der sker en faseovergang – eller hvad
skriver vi?
Nicolai: Ja faseovergangen kræver mere energi
Jesper: Der er to vandrette streger på grafen fordi
hvad?
Mette og Nicolai: Fordi der sker en faseovergang
Mette: Hvor temperaturen ikke stiger , men der
kræves energi
Nicolai (synger)
Anja: Fordi hvad
Mette: Hvor temperaturen ligger stille , men der
bliver brugt en masse en..
Jesper: Hvad gør man så hvis – tager man så hen
til hospitalet, hvis der er noget
Problemet med at Jesper ikke kan få fat på kæresten dominerer fortsat dialogen og forestillingerne om årsagen til at han ikke kan få fat på hende
giver fantasien frit spil – hospitalet og skadestuen
kommer nu på banen. Under disse omstændigheder er det vanskeligt at få afsluttet det med de
vandrette streger. Faktisk er det jo nok at konsta-

tere at der sker en faseovergang. De øvrige præciseringer er ok, og findes i øvrigt godt beskrevet
ved siden af figuren i bogen (som Mette ikke
mener man skal kigge i), men øger egentlig ikke
forståelsen. Fordi koncentrationen er lav, er der
ingen der skærer hurtigt igennem og konstaterer
at nu er spørgsmål a) besvaret. Der sker simpelthen det at Anja og Mette på et tidspunkt går
videre til opgavepapirets andet spørgsmål b) uden
at der er kommet en formel konklusion.
Selvom Anja og Mette beslutter sig for at gå videre, kommer de ikke umiddelbart i gang – de
overvejer at kigge i nogle bøger de har brugt i
forbindelse med 10-timers projektet, men læser
ikke i den bog hvor grafen er. Nicolai har overtaget mikrofonen og ”interviewer” andre om holdning til nazisme, Combat 18 mv. Senere går han
over til at lege reklame for Duracel-batteri (den
med kaninen der slår på tromme). Efterhånden
bliver larmen lidt vel meget og læreren griber ind.
Anja og Mette benytter anledningen til igen at
prøve at komme i gang.
Anja og Mette: Vi er i gang med b’eren
Mette: Der er bare noget af denne her sjove tekst vi
ikke forstår
Anja: (Læser op fra opgavepapiret) Hvor meget
ændres den indre energi
Lærer: I skal bruge grafen naturligvis
Nicolai og Anja: Ja, ja
Jesper: Og der siger de at Ls det var, det var den
specifikke overgangsvarme for hvad for noget
Lærer: Smeltevarme
Mette: Smeltevarme
Nicolai: Du sidder vel ikke og tegner i bogen unge
dame
Mette: (læser op) Er lig med henholdsvis Ls og Lf
Lærer: Ja den ene er lig med Ls og den anden lig
med Lf
Mette: Nårh på den måde
Anja: Men det er jo ikke energi (peger i bogen)
Nicolai: Jo
Som det fremgår har der ikke været nogen grundig diskussion af spørgsmål b) i gruppen, så
muligheden for at spørge en lærer tages mere som
en anledning til at komme i gang, end fordi der

er et dybtfølt problem i gruppen. I bogen står der
i øvrigt direkte:
”Den mængde energi der pr. kilo tilføres ved
smeltningen kaldes smeltevarmen og kan aflæses
på x-aksen som længden af det vandrette
plateau”.
Gruppen har fortsat vanskeligheder med at koncentrere sig om arbejdet. Vi springer igen en
afbrydelse over. Mette har nu fået trukket det ene
tal fra det andet og fundet ud af, hvor meget der
bruges på at smelte isen – de andre er endnu ikke
helt med.
Anja: Nå kom nu, nu tager vi os lige sammen bare
5 minutter
Mette: Altså – der bruges 334 kilo Joule på at smelte isen ik’ – på at smelte et kilo is
Anja: Der bruges to hundrede hvad?
Mette: 334 kilo Joule på at smelte et kilo is
Anja: Mm
Mette: Må jeg lige prøve at se den sjove der ( rækker ud efter en bog)
Anja: Og den får vi jo rigtig nok ved at dividere
energien med massen ik’ – og hvad er det vi skal
finde ud af?
Mette: Ved du hvad det er jeg har gjort der – jeg
har bare trukket de to – det der fra det der
Anja: Og så får du så det der?
Mette: Så er den jo også lig med det den skulle have
været
Anja: Jamen det forklarer sgu ikke en skid Mette,
det gør det jo bare udenom (fumler med lommeregneren)
Nicolai: …(nynner, til sidst brummer og synger
han ned i mikrofonen) i åhy i åh i..(gentages)
Anja: Den der bliver altså ikke helt ens
Mette: Hvad får du den til ?
Anja: Jeg får den til 2260
Mette: 2260
Nicolai: Så er det fordi du har brugt et afrundet tal
Anja: Jamen det har jeg også, jeg brugte de to –
hvad brugte du?
Mette: (sidder med lommeregner) Clear – jeg sagde bare 880 minus hvad hedder den så fem hundrede og..
Anja: Ja, så passer den med smeltevarmen..
Nicolai: (synger) all the leaves are brown..
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Anja: Nej Nicolai hold nu op – smeltevarmen
Nicolai: (synger videre) and the sky is grey
Anja: And the sky is green
Anja: Og så skal vi finde den der fordampningsvarme ik’
Jesper: Det er helt i orden
Mette: (mumler mens hun bruger lommeregner)
Minus tretten komma – 2260, det er jo så fordi vi
har brugt afrundede tal..
Anja: ja?
Mette: At vi får den der afvigelse fra…
Anja: Men, men, men hvad gør vi så, hvordan forklarer vi det?
Jesper: Kom nu piger. I kan godt!
Mette: Vauuh!
Som det fremgår har Mette – og måske også Anja
– nu forstået, hvad det er, der bliver spurgt om i
opgaven og har udført det, men de har stadigt
det oprindelige problem tilbage: Hvad er egentlig
sammenhængen mellem modellen og det, den
repræsenterer? Anja er ikke tilfreds med at man
tilfældigvis får det samme tal som is’ smeltevarme
ved at trække to værdier fra hinanden. Nicolai –
som i forrige klip egentlig bidrog med noget –
har igen sat sig udenfor, mens Jesper her uden
blusel læner sig op af pigernes arbejde.
Jesper forlader kort efter gruppen igen. Anja
beslutter sig for at drøfte problemet grundigere
med en observatør (II).
ANDEN INTERVENTION

Anja: Vi bliver altså lige nødt til at spørge – hej
(fløjter) .. vi må spørge. Hør her vi skal forklare det
der ik’ også, – hvor meget ændres den indre energi
ved..
Observatør (II): Ja, ja
Anja: Har du læst det før
Observatør (II): Ja jeg kender godt opgaven
Mette: Men hvorfor er de lig med hinanden det er
det vi gerne vil …
Anja: Hvis vi minusser den der med den der ik’ også
så får vi de 334, hvis vi minusser..
Observatør (II): Prøv lige – det tal og det tal, det
er det der svarer dertil og dertil ik’
Anja: Ja
Observatør (II): Ja
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Anja: Og hvis vi minusser de to så får vi så den der
– fordampningsvarmen ik’
Mette: Næsten
Anja: Men vi kan bare ikke forklare hvorfor de to –
altså hvor meget ændres den indre energi ik’
Mette: Hvorfor de to tal er ens, det er det vi ikke
kan finde ud af
Observatør (II): Er de ens? Det tal er jo ikke lig
med det tal vel (peger på papir)
Mette: Nej men det tal er lig med det tal og det tal
er lig med det tal (peger skiftevis i henholdsvis
papir og bog)
Observatør (II): Okay – men hvad er det der sker
der (peger på grafen – hele den efterfølgende dialog er knyttet til den graf Anja har, Mette kigger
med)
Mette: Der smelter isen
Anja: Der er faseovergang
Mette: Der er faseovergang
Observatør (II): Der er faseovergang, al det der, der
går energien til at smelte isen ved 0 grader ik’, der
starter den med at være is ved 0 grader og så smelter
den og bliver vand ved 0 grader og det sker dér alt
sammen, der sker faseovergangen ved konstant temperatur og det er præcis det der står her, det er smeltevarmen, det er præcis hvor meget energi der skal
til at smelte – hvor mange kilo Joule der skal til at
smelte ét kilogram is ved 0 grader
Mette: Og det er jo det vi lige har regnet ud..
Observatør (II): Det er præcis det der står der, det
skulle gerne give det samme 334 kilo Joule
Anja: Når vi minusser det med det og det med det
Observatør (II): Ja og så ved fordampning, det er
hvor meget energi der skal til at fordampe vand ved
100 grader, der har du også vandet ved konstant
100 grader og der går det fra at være vand til at blive damp
Anja: Jeg forstår ikke hvorfor man kan minuse den
med den og så bliver det det. Nåh fordi det er
energien, der tilføres
Observatør (II): Ja, ja præcis, for her starter du med
1300 Joule og du bliver ved med at tilføre energi
Anja: Og der sker ikke noget
Observatør (II): Og der sker ikke noget, du bliver
stadigt ved med at være 100 grader og så bliver det
damp, damp, damp og til sidst er det damp alt sammen
Anja: Okay så forstår jeg det godt

Observatør (II): Ik’ der, der er det is, først varmer
du isen op og så bliver isen varmere og varmere, og
når isen så bliver 0 grader og du tilfører stadig varme ik’
Anja: Ja
Observatør (II): Så smelter isen bare, nu kan den
jo ikke blive varmere så den smelter, du tilfører stadig varme hele tiden og til sidst er al isen smeltet
Anja: Ja og så kan den igen
Observatør (II): Så begynder den – så er det vand
og så varmer du vandet op, og så er det 100 grader
og så kan vand jo ikke blive varmere og så begynder
det at fordampe, og i løbet tilfører du hele tiden den
samme energi hele tiden – et eller andet, det kan
måske være den er i en elektrisk kedel
Mette: Ja
Observatør (II): Der er i en stikkontakt, der får du
jo den samme energi hele tiden, så derfor hele den
energi, der kommer der den går alt sammen til at
fordampe vand, og derfor svarer det til fordampningsvarmen den energiforskel her
Anja: Ja, årh ja, så er det godt (Observatør (II)
går) – hvad skriver vi så?
Det er først i løbet af denne forholdsvis lange
sekvens at det til fulde går op for Anja og Mette
(og måske også Nicolai – Jesper er ikke tilstede
nu) at figuren repræsenterer en konkret opvarmning og at tallene på figuren – fordi det netop er
ét kilo det drejer sig om – giver hhv. den specifikke smeltevarme og den specifikke fordampningsvarme som længden af de vandrette stykker. De
var egentlig temmelig nær, kunne man synes –
men to aspekter er måske centrale.
For det første var gruppens klarhed over problemet ikke særlig stor. De havde arbejdet en del,
men ikke egentlig kæmpet med noget problem
undervejs – og derfor kunne de heller ikke se, at
det de havde lavet egentlig var løsningen. Et sådant
arbejde virkede åbenbart meningsfuldt nok for
gruppen, men set i relation til at give opgaven
den mening, der lå i det forelagte materiale, har
det ikke rakt. I den forbindelse må man huske at
de allerede i forbindelse med overføringen havde
det samme problem med at kunne overskue at
grafen faktisk repræsenterede noget helt konkret,
nemlig opvarmningen af vand.

For det andet er der stor usikkerhed i gruppen.
Eleverne har åbenbart brug for, at en autoritet
(Observatøren) går ind og udlægger deres eget
arbejde for dem. Det kan ligge i, at der ikke i
denne gruppe er en sådan autoritet, men det ligger også i at det skriftlige materiale – opgaven og
bogsiden – ikke indeholder eksempler på løste
opgaver som eleverne kan tage model efter.
Selvom man nu kunne tro at gruppen er færdig
med de vandrette stykker på grafen, er der en vigtig fase tilbage – nemlig formuleringen af svaret på
spørgsmålet der er stillet i opgaven (”Forklar de
to vandrette dele af grafen. Hvor meget ændres
den indre energi ved 273 K og 373K?”).
Der gøres flere tilløb. Problemet er at få skrevet
at længden af de vandrette stykker er ændringen i
indre energi for vandet, og at det netop er den
specifikke overgangsvarme, fordi der er et kilo.
Det er Mette, der tager initiativet. Nicolai viser
omsorg for Jesper ved at skrive gruppens svar ned
til ham. Selve det formelle resultat af gruppearbejdet – deres fælles svar – er vigtigt for dem. Var
det idræt man var i gang med – eller anden
træningsaktivitet – ville alle være klar over at det
er i processen det vigtige ligger eller at resultatet
først og fremmest er en form for evaluering af
processen. Naturligvis er eleverne også klar over,
at arbejdsprocessen i fysik ikke kan undværes,
men fysik opfattes også som et fag, hvor resultatet tæller.
Mette: Det må være noget med øh.. Den indre energi ændres så og så meget ved 273 grader Kelvin fordi
der her..
Anja: Okay … den indre energi ..– den indre energi – hvad?
Mette: Ændres trehundredeogtre – trehundredefireogtredive Kilojoule ..
Anja: Tilføres ik?
Nicolai: (for sig selv) .. den indre ..
Mette: (til Anja) Nej for der står jo, hvor meget den
ændres ved 273
Anja: Ja okay – den indre energi ændres .. (skriver
videre)
Det er meget vigtigt for gruppen at der er ét fæl87

les svar – og det er formentligt den fælles usikkerhed, der kommer til udtryk i at de hele tiden sikrer sig konsensus også om detaljer i formuleringen
af svaret, som det fremgår ovenfor. Det tager en
del tid, selvom der i denne sekvens er tale om en
relativ koncentreret arbejdsindsats uden afbrydelser.
Gruppen tager hele tiden udgangspunkt i Mettes
formuleringer og tillemper så – det bliver ikke
nødvendigvis en meget mundret eller præcis
formulering – men det virker som om, det er en
proces, de er meget vant til i gruppearbejde.
Alternativet – at de hver for sig prøver sig frem
og så diskuterer – overvejes slet ikke.
Den endelige formulering bliver: ”Den indre
energi ændres med 334 kilo Joule pr kilogram
ved 273 grader Kelvin, fordi der her sker en faseovergang, hvor isen smeltes og bliver til vand.
Fordi vi smelter et kilo is må det være lig med
smeltevarmen.” Formuleringen er ok men ikke
helt præcis – eller måske rettere den er overpræcis f.eks. i at skrive at den indre energi ændres
med 334 kilo Joule pr. kilogram.
Men nu er der skabt en ramme for, hvordan det
næste svar skal formuleres (fordampningen) og
det går derfor fuldstændig glat. Men bemærk at
hele processen alligevel italesættes for at sikre fuldstændig konsensus. Og det er først til sidst at Anja
formelt afklarer at de jo faktisk bare skal skrive
det samme som før.
Anja: Hvor er min graf? Nå ved 300 og hvad..
Mette: Tre og halvfjerds grader Kelvin øh ændres øh
ændres den
Anja: Ændrer vandet fase til damp ik’
Nicolai: Ændres
Anja: Ændres vandets fase fra vand til damp ik’
Nicolai: Ændres den indre energi ik’
Mette: Øh, øh ja ændres den indre energi med så og
så meget fordi der her sker en faseovergang fra vand
til damp altså en fordampningsproces
Nicolai: …indre energi med 260 – eller hvad er det
Mette: 2260 tror jeg det var – jo ja (kigger efter)
Anja: Det er kilo Joule gange Kelvin ik’
Mette: Jo – nej egentlig så er det blot kilo Joule
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(Anja visker ud)
Mette: (mumler videre mens hun skriver) ... sker
der en faseovergang..
Anja: Har du skrevet da der sker en faseovergang?
Mette: Ja – fra vand til..
Nicolai: Da vand skifter fase til damp
Mette: Damp – dette er en fordampningsproces
Nicolai: Mm
Mette: Og da det er ét kilo vand må det …
Anja: …da der sker fra vand til damp (det sidste i
kor med Mette)
Mette: Dette – denne faseovergang øh nej
Anja: Denne faseovergang er lig med øh fordampningsvarmen eller hvad der står
Mette: Da det er et kilo vand vi fordamper
Anja: Ja
Nicolai: Det må jeg lige ha’
Mette: Ja – dette tal må det jo så være..
Nicolai: Dette ciffer, disse cifre
Mette: Dette tal er lig med…
Anja: Når vi smelter ét – når vi fordamper ét kilo
vand, må dette være lig fordampningsvarmen for
vand ik’
Mette: Jo
Anja: Det skrev vi før så det skriver sgu bare igen
Anja: (for sig selv) Da vi smelter – da vi fordamper
et kilovand (rækker efter viskelæder)
Nicolai: Da vi ..
Mette: Fordamper et kilo vand må dette tal være –
det må være lig med fordampningsvarmen for vand
TREDJE INTERVENTION

Nu er gruppen i gang med den tredje lektion. De
skal til de skrå stykker på grafen. Her støder de
på et ord de ikke er fortrolige med, nemlig ’reciprok hældningskoefficient’. ’Hældningskoefficient’ kender de fra matematik og ’reciprok’ har
måske været nævnt i matematik nogle gange,
men hvad meningen er hér er de ikke klar over.
Igen søger gruppen uden for den konkrete figur
for at forstå det problem, der ligger i bogens formulering om grafen og som gentages i det
spørgsmål, som læreren stiller på opgavearket.
Og i en dialog kun inden for gruppens rammer
er det ikke let at komme videre.
Mette: (læser op) I teksten står der at varmekapaciteten er den reciprokke hældningskoefficient, benyt

grafen til at udregne den reciprokke hældningskoefficient og dernæst hældningskoefficienten for de dele af
grafen..
(Lidt mumlen)
Mette: Nå ja, i teksten står der varmekapa…
Anja: Hvad er det nu reciprokke
Mette: Den omvendte
Anja: Nåh den omvendte funktion ik’
Mette: For eksempel den reciprokke, den reciprokke
af cosinus det er cosinus i minus første
Anja: Første okay ja
Mette: (læser videre op) For de dele af grafen der
er markeret med is
Anja: I teksten står der at varmekapaciteten er den
reciprokke hældningskoefficient
Mette: Det har vi jo læst op en gang
Anja: Jamen vi skal jo lige forstå det (der mumles)
det vil sige, at det der er hældningskoefficienten, det
der det er lig hvad?
Mette: Hvaffornoget det der det er hældningskoefficienten
Anja: Vi skal finde den omvendte hældningskoefficient, hvordan finder man den?
Mette: Øh det er varmekapaciteten åh (der grubles)
Anja: (læser op) I teksten står der at varmekapaciteten er den reciprokke hældningskoefficient, benyt
grafen til at udregne – til at udregne – den reciprokke hældningskoefficient og dernæst hældningskoefficienten
Mette: Der må også stå et eller andet om hvordan
man gør – er der nogen af jer der ved hvordan man
gør? Kan din lommeregner finde ud af hvordan
man gør sådan noget (kigger på Nicolai)
Nicolai: Hvad – lave den omvendte funktion eller
sådan noget ? (griber efter lommeregneren)
Mette: Ja vi skal have den reciprokke hældningskoefficient af den graf der
Nicolai: Vi kender ikke – vi kender ikke forskriften
Og sådan fortsætter det et stykke tid – de når
frem til at de har både en x-værdi og y-værdi men
kan ”ikke finde en formel” og ender med at spørge Observatør (II).
Mette: En eller anden skulle vi i hvert fald nok
spørge – hvordan finder man den reciprokke hældningskoefficient?

Observatør (II): Hvad betyder reciprokke
Mette og Anja: Det betyder omvendte
Observatør (II): Så hvad skal vi finde først?
Mette: Hældningskoefficienten
Observatør (II): Ja og den kan vi finde den
omvendte af
Anja: Og hældningskoefficienten hvad er det, det er
øhm
Mette: Det er hældningstallet, hvor meget den stiger
når du går én ud
Anja: Ja og det er ligesom det var en ret linie hvad
ville det så være?
Mette: Øhm hvis det er denne her linie så..
Anja: Så ville det være a’et ik’ a gange x
Mette: a jo ax plus b, a det er hældningskoefficienten
Anja: ax og b det er bare der hvor den starter
Mette: Det er der hvor den skær anden-aksen det er
nul komma nul
Anja: Den skær’ anden aksen i nul komma nul
Mette: Altså må den hedde et eller andet sjovt
Observatør (II): Men du har ret i det du sagde
Mette, hvad sagde du, prøv en gang at sige det igen,
det første du sagde med hvordan man finder
Mette: Øh det er noget med at man går én ud så
skal man se hvor højt den går op
Observatør (II): Ja hvor højt op når man går én
ud, det er faktisk rigtigt, man kan også tage to tal –
altså tage to tal her og det tilsvarende to tal her og
så dividere og så dividere de to tal med de to tal ik’
og det svarer til at gå en..
Mette: Det var jo det vi lærte, det der med delta –
delta sjov
Observatør (II): Delta x divideret delta y
Mette: Ja, ja den der sjove der
Observatør (II): Det har I haft om i matematik ik’
prøv at se om I kan bruge det
Nu kommer Jesper tilbage og dialogen om hældningskoefficienten går i stå. Observatør (II) spiller i denne dialog en meget tilbageholdende rolle.
Det viser sig nemlig at eleverne er ret tæt på selv
at kunne løse problemet med at forstå den reciprokke hældningskoefficient. Det at have en konkret person at være i dialog med, hjælper gruppen. Først og fremmest tjener observatørens tilstedeværelse til at få gruppens egen opmærksomhed rettet mod noget, de allerede kender og på
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den rækkefølge opgaven skal løses i (find først
hældningskoefficienten). Jesper’ tilbagevenden
afbryder kortvarigt gruppens arbejde. Der skal
fortælles at han har fået fat på kæresten og at der
ikke er grund til bekymring.
Da gruppen genoptager arbejdet viser der sig problemer med at ”bruge det de har haft i matematik”. Faktisk har Mette jo formuleret at
hældningskoefficienten er ”hvor meget den stiger
når du går én ud” altså en fuldt ud rigtig bestemmelse, men bare ikke anvendelig her, hvor man
ikke kan gå en ud og aflæse a. Mettes bestemmelse er den, de fleste elever er bekendt med fra folkeskolen.
I matematik har klassen for en del tid siden
arbejdet med andre bestemmelser af hældningskoefficient og gruppen er klar over at det er dem,
de skal i gang med at bruge. De kan imidlertid
ikke lige huske, hvordan det var med ∆y, ∆x, y2,
y1 og x2,x1. Det er noget med en brøkstreg… og
så har man jo kun et punkt (546, 273), der skal
jo bruges to punkter. De prøver at huske formlen
i stedet for at tage udgangspunkt i den bestemmelse, de har og så generalisere den (sådan som
man formentligt gjorde i matematikundervisningen). Da det ikke går, må der en ny
henvendelse til Observatør (II).
FJERDE INTERVENTION

Mette: Hvordan vil vi finde ud af hvad hældningskoefficienten er?
Jesper: Øhm ja, det måler man jo ved at udregne
delta…
Mette: Ja, det var den der sjove der vi havde da vi
havde halv blokdag i matematik..
Jesper: Det er den der med x1 minus x2 over y1
minus x2, eller sådan noget y2
Anja: Nej var det ikke x1 divideret med y1 og y2
divideret med y1
Mette: (spørger Observatør (II)) Er det x der skal
øverst eller y i den der delta sjov
Jesper: (til Anja – sidder nu med lommeregner)
Hvis du vil gemme skal du trykke store 1, hvis du
vil slette trykker du bare på store 1 igen
Mette: x ? y ?
Observatør (II): Det er hvor meget den der går op
hver gang du går et vist stykke ud af den der
90

Jesper: Ja
Mette: Så er det x der skal øverst?
Observatør (II): Prøv lige at se her – hvor meget
den der går op når vi går et vist stykke ud – og hvis
du så vil have den der til at gå stykket ét ud, den
der ét ud, hvor meget går den der så op, det vil sige
hvor meget skal den der være…
Jesper: Må jeg ikke lige spørge om noget, kunne
man ikke bare gøre sådan her vi tager de der to
punkter og så går man der op og derud og derop og
derud ..
Anja: Jamen problemet er Jesper – Jesper –
Mette: Vi aner..
Anja: Vi aner ikke hvad der skal stå der…
Jesper: Det er det jeg er i gang med sige
Observatør (II): Så fortsæt Jesper
Jesper: Hvis vi har x1 dér og y1 der..
Observatør (II): Ja
Jesper: Så siger vi den..
Observatør (II): Du kan også kalde den her for delta y og den der for delta x
Jesper: Ja det er afstanden herfra der – er det ik’
Observatør (II): Ja, ja
Jesper: Så må det være – det er jo lige meget hvad
der er øverst
Observatør (II): Nej det er det jo ikke for så får du
jo præcis den reciprokke (viser med fingrene i luften)
Jesper: Nåh
Observatør (II): Nu er du præcis der hvor Mette
var lige før
Jesper: Nåh
Obser vatør (II): Det er godt ik’
Jesper: Så Mette vi fortsætter
Observatør (II) vil ikke sige direkte, hvordan
hældningskoefficienten udregnes. Det skal de selv
ræsonnere sig til. Og de skal også stadig følge den
ide først at udregne hældningskoefficienten og så
tage den reciprokke. Måske er Mette indstillet på
at følge Observatør (II) i dette, men Jesper – og
som vi skal se også Anja – er ikke interesserede i
at forstå de ræsonnementer, der kunne føre dem
på rette vej – de vil have løsningen på problemet.
Anja: Nej men det er jo rigtig nok vi skal bare, vi
skal bare – vi skal have to x-værdier og to y-værdier
ik’ også. Men problemet er at vi ved, vi kan godt få

den der det er én, men vi kan jo ikke gå herhen for
der er den jo derunder …
Observatør (II): I kan godt tage helt her nede fra
(peger på (0,0))
Anja: Må vi godt tage nul komma nul
Observatør (II): Ja det er ligegyldigt
Anja: Så skal vi bare sige…
Så kom det med de to punkter på plads!
Observatør (II): Men Mettes problem findes stadigt
– skal det der stykke være øverst eller skal det stykke
der være øverst?
Jesper: Det plejer at være x-erne der er øverst, men
hvis det skal være den omvendte så må det være y
der er øverst
Jesper blander sammen om man skal bestemme
hældningen eller den reciprokke
Observatør (II): Nej hvis nu vi bare finder
hældningskoefficienten i starten..
Jesper: Så er det y minus x2
Anja: Nej så er det x1 minus
Jesper: x2
Anja: Nej x..
Mette: x2 minus x1 over y2 minus y1 (det sidste
siges i kor med Jesper)
Nicolai: Nej det er y1 minus
Anja: Nej hvad er det jeg kan da ikke huske det
Jesper: Skriv det ned i stedet for
Observatør (II): Så skriv det ned..
Anja: Ja
Jesper: Prøv at se her
Observatør (II): Det er dumt jeg bare siger det..
Observatør (II) vil ikke give sig. Men i stedet for
at ræsonnere mere, griber Anja nu til at tage
matematikbogen frem…Mette (og delvist Nicolai) følger stadig med i Observatør (II)’s tankegang.
Anja: Ja, ja vi kan godt kigge i en bog (tager
matematikbogen frem fra tasken)
Nicolai: x1 og y1 og x2 og y2
Anja: Skal vi kigge under funktioner
Observatør (II): Nej y’erne er samlet og x’erne er
samlet

Jesper: Det hedder x minus x2 eller x
Mette: x2 minus x1
Anja: Jeg synes altså bare det her er ved at blive pinligt (bladrer i bogen)
Mette: Bliver det den her eller omvendt – det gør
det ikke vel
Observatør (II): Men kunne man tænke sig til det
på nogen måde, hvis man skulle finde hældningen
prøv nu engang at se, (tager grafen) prøv nu engang
at se, hvis hældningen er stor kan man så ikke
ræsonnere sig frem til det – en stor hældning, så er
den mere stejl ik’ også en stor hældningskoefficient,
jo større den der bliver, hvad bliver så mindre og
hvad bliver større af dem?
Mette: Den bliver mindre
Observatør (II): Så bliver x’erne mindre. Det vil
sige når hældningskoefficienten vokser så skal x’erne
blive mindre. Det vil sige at vi må have det på en
måde så..
Anja: (er fortsat med at bladre i matematikbogen)
Er det det her?
Observatør (II): Vi skal have det på en sådan måde
så…
Anja: Jeg har det her..
Observatør (II): Så når x’erne bliver mindre skal
jeres størrelse vokse
Mette: Så skal x’erne være nederst
Jesper: Det er den vi skal bruge
Anja: Ja her, stigningstallet er lig y2 minus y1
Jesper: Det er den vi skal bruge
Anja: Ja se det var også det jeg lige
Nu har Anja og Jesper fundet en formel der dur
– selvom de ikke gik ind på at ræsonnere mere.
Dialogen har hjulpet dem til at vide, hvad de
skulle lede efter, men det efterfølgende viser alligevel at de må støtte sig på Mettes forståelse af,
hvad hhv. y1,y2, x1 og x2 er.
Først udregner de hældningskoefficienten til (273
– 0)/(546 – 0) = 0.5. Når de skal udregne den
reciprokke tager de ikke 0.5-1 men udregner
(546 – 0)/(273 – 0) = 2.
Arbejdet er imidlertid ikke helt færdigt endnu –
den reciprokke hældningskoefficient er fundet –
men i spørgsmålet lå også at det var varmekapaciteten. Egentlig kunne spørgsmålet besvares ud fra
en forståelse af at varmekapacitet er noget med,
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hvor mange grader noget stiger, når det tilføres
en bestemt energimængde. Og at det jo netop er
det, de har gjort ved at bestemme den reciprokke
hældning. Men på dette tidspunkt i gruppearbejdet rækker ressourcerne ikke til at overskue det.
Anja starter i stedet en længere digression om at
hun skal være gudmor (selvom hun ikke må) og
Mette falder i med en historie om, hvorfor hun
ikke blev gudmoder til sin granfætter…
Timen er snart forbi. Overraskende nok er det nu
Nicolai, der mener, at der endnu engang er brug
for en lærerintervention.
FEMTE INTERVENTION

I denne dialog løses den sidste del af opgaven. De
ved ikke, hvad de skal stille op med den (reciprokke) hældningskoefficient, de har fået – forbindelsen til varmekapacitet er noget dunkel. Det
er stadig problemet med at kunne bruge grafen
som en model for opvarmning, der spøger. Dertil
kommer nu et problem om specifik varmekapacitet og varmekapacitet. Da der her er 1 kg vand,
får man samme talværdi, men enheden er ikke
rigtig.
Nicolai: (til lærer) Hvis man tager den der reciprokke funktion..
Jesper: Det var for is
Anja: Prøv lige at se, vi har fået for is ik’ også, men
det kan da ikke være lig varmekapaciteten
Lærer: Nå men nu skal I jo tage den reciprokke
ikke også..
Anja: Det har vi
Læreren må først gøre sig klart, hvor i processen
det nu er, gruppen befinder sig
Jesper: Det er den reciprokke, der er lig varmekapaciteten
Anja: Og den skal vi så gange med massen – ik’?
Lærer: Ja og hvad så?
Anja: Så får vi den specifikke – og det var ikke den
vi skulle ha’
Lærer: Næh
Anja: Hvis vi ganger med masse så får vi varmekapaciteten næh prøv lige at vent, hvad sidder jeg og
snakker om..
Jesper: Men vi har ikke nogen masse – har vi?
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Mette: Jo
Jesper: Nå jo der har vi den der
Lærer: I kan tage det helt roligt for det er et kilogram det her, så det behøver man ikke spekulere så
meget over
Anja: Nå okay det er bare mig der sidder og tænker
Lærer: Hvad enhed har det der mærkelige to-tal
Læreren prøver at henlede opmærksomheden på
at hældningen har en fysisk betydning.
Mette: Ja det er det
Lærer: Har I tænkt over det
Anja: Hvis det er varmekapacitet så har den øh..
Jesper: Hældningskoefficienten hvad er det?
Anja: Det er varmekapaciteten
Lærer: Hældningskoefficienten
Jesper: Varmekapaciteten pr. et eller andet
Lærer: Hvis du nu kigger på din graf, hvilken
enhed har hældningskoefficienten så
Anja: Er det ikke kilo
Mette: Kilo Joule pr. Kelvin eller sådan noget
Jesper: Ja pr. Kelvin
Gruppen svarer med enheden for varmekapacitet
uden at forholde sig til at grafen jo netop ikke
har varmekapaciteten som hældning (men den
reciprokke).
Lærer: Nej ikke hældningskoefficienten vel – det er
noget med ændring i y divideret med ændringen i
x ik’
Jesper: Vi har regnet den ud
Lærer: Ja men hvilken enhed har den ?
Anja: Ja hvilken enhed har den?
Lærer: Hvilken enhed har y-værdierne i jeres
Jesper: De har Kelvin
Mette: De har Kelvin
Lærer: Ja og x-værdierne
Mette: Joule
Jesper: Kilo Joule
Mette: Kelvin pr. kilo Joule
Lærer: Ja det var godt
Anja: Kelvin pr. kilo Joule
Jesper: Kelvin pr. kilo Joule det sagde vi da også

For Jesper er det på det her tidspunkt nok et fedt.
Læreren ser, at der ikke er den helt store forståelse og overvåger gruppens videre arbejde.
Lærer: Og hvilke enhed har den reciprokke hældningskoefficient så?
Jesper: Kilo Joule pr Kelvin
Mette: Den har kilo Joule pr Kelvin
Lærer: Hvis I nu dividerer med jeres ene kilogram
får I den specifikke
Anja: Ja okay
Lærer: Med den rigtige enhed også og så kan I sammenligne med tabellen
Jesper: (ser hos Anja) Vil du også dividere med det
der, det vil du da ikke gøre
Anja: Men jeg dividerer med to
Lærer: Det der er pr. et kilogram is
Anja: Ja
Jesper: Du skal jo finde hældnings – du skal finde
varmekapaciteten
Lærer: I kan slå op i jeres bog og se om det er rigtig
Anja: At det er to
Lærer: Er det den specifikke varmekapacitet for is
det der?
Jesper: Nej den er jo den samme som for vand
Lærer: Nej
Nicolai: Det er det ikke
Jesper: Nej det det er det ikke – hva’ fa’en sagde jeg
egentlig der – kom det med?
Lærer: Ja – og det er vi meget glade for, der vil
komme fire forskere i arbejde for den udtalelse der
Jesper: Ja det er godt gået
(der grines)
Jesper: Nåh godnat – hej lærer! Den er ikke den
samme
Anja: (har længe som den eneste bladret i bogen)
Massefylde for vand den er…
Jesper: Den er tusind eller..
Mette: Massefylde?!
Nicolai: Det er varmefylde
Mette: Det er varmekapacitet
Jesper: Det er heromme
Anja: Det kører rigtigt godt
Jesper: Det kører skide godt det står hernede, den er
– varmefylde – den er ..
Mette: Varmekapacitet
Anja: Vi skal ikke have specifik varmekapacitet, vi
skal bare have varmekapacitet

Lærer: Vi skal have specifik varmekapacitet kig dér
Jesper: To tusind mand, det passer sgu da godt
Anja: Nej hvor godt
Mette: To eller to tusind
Jesper: Ja for det kommer ud i noget andet jo, det er
jo derfor, du skal gange med tusind ik’ – Vi skal
bare gange det med tusinde så kommer det ud i kilo
Nicolai: Kilojoule og kilo
Jesper: Du skal bare gange det med tusinde
Lærer: Hvad I kan da se hvad enheden er?
Jesper: Så får du Kilojoule pr Kelvin gange kilo
Mette: (ser i bogen) Det er Joule pr kilogram gange
Kelvin
Lærer: Ja
Jesper: Så skal du bare gange med tusinde så kommer det ud i kilo Joule pr Kelvin gange kilo – sådan
Mette: Så kommer det ud i Joule pr kilo gange Kelvin
Jesper: Ja lad nu være
Lærer: Så passer det altså godt med at der er en faktor tusinde der
Mette: Ja
Jesper: Men det behøver vi ikke få det ud i – gør vi
det?
Lærer: Nej
Jesper: Det kan man godt
Lærer: Man kan bare konstatere, at det er den reciprokke hældningskoefficient, det er den specifikke
varmekapacitet
Mette: Men det er det det har vi lige konstateret
Nu er den specifikke varmekapacitet for is på
plads. Og gruppen mangler nu kun at se på den
del af grafen, der repræsenterer opvarmningen af
vand. Det går relativt smertefrit.
Klokken ringer og timen er slut…

GRUPPEARBEJDETS FAGLIGE
INDHOLD

Forløbet af det aktuelle gruppearbejde strakte sig
over ca. 2 lektioner. En stor del af undervisningen i denne klasse er baseret på sådant længerevarende gruppearbejde ud fra en forelagt opgave –
evt. en opgave som eleverne selv har formuleret. I
forhold til en mere lærerstyret klassedialog (se
kapitel 5) kan man her se, at alle kommer til at
arbejde konkret med stoffet og at processen der93

for åbner op for en dyberegående individuel og
differentieret tilegnelsesproces.
Eleverne føler også selv efter disse timer, at de har
været med til at præge læreprocessen både i indholdet og i tempoet. De ved at de selv har haft et
ansvar for at de bestilte noget, og selvom der har
været digressioner, er gruppen igen og igen selv
vendt tilbage til temaet – de har været selvstyrende uden at tabe tråden undervejs.
Gruppen synes at have haft udbytte af de forholdsvis frie rammer, så der er kommet en faglig
proces ud af det. At der er rum for at snakke om
andet end det faglige af og til er, set fra elevernes
synspunkt, sikkert et væsentlig plus ved undervisningen. Det fremmer et mere afslappet læringsmiljø, hvor der er plads til eleverne som personer
og ikke kun som objekter for undervisning.
Som det fremgår består denne gruppe af fire
medlemmer, som på hver deres måde bidrager til
processen. De to piger Anja og Mette spiller
hovedrollen, mens Nicolai har tendens til at koble sig af processen og Jesper dels kommer og går
dels lægger sig i halen af, hvad pigerne laver. Det
er på den måde Anja og Mette, der sørger for at
bringe arbejdet videre, dvs. de sørger for at kontinuiteten holder, på trods af de nævnte afbrydelser
med andre emner, som nu og da dukker op.
Gruppen oparbejder således nogle normer for
arbejdet som er vigtige for, at der overhovedet
kan gennemføres en faglig proces.
Foruden det indforståede krav om kontinuitet
hører det med til normfastsættelsen, at der ikke
er nogen konkurrenceprægede relationer mellem
eleverne. De er tværtimod samarbejdende hele
vejen igennem. Man må kort sagt sige, at gruppearbejdet giver nogle frihedsgrader, som en mere
lærerstyret undervisning ikke giver, og som eleverne oplever som positivt.
Spørgsmålet er nu, hvilken form for fagligt
udbytte, eleverne får af gruppearbejdet, og hvori
det vanskelige ved denne arbejdsform endvidere
består.
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De frie rammer betyder at arbejdet skrider relativt langsomt fremad. Det sikrer på den ene side,
at eleverne sætter dagsordenen, men på den
anden side er der ingen garantier for, at de interesserer sig synderligt for den dagsorden, som de
sætter.
Ofte er deres samarbejde præget af konsensussøgning. De gør meget ud af at tjekke hos hinanden
og at nå til enighed om, hvordan man skal gøre
(f.eks. overføre figuren, formulere et svar på
skrift, bruge lommeregneren). Jeg vil kalde denne
konsensussøgning for cirkulær, fordi de hele tiden
tjekker hos hinanden før de går videre eller de
beslutter hvornår de er færdige med noget (hvis
de beslutter det åbenlyst). Som det er fremgået af
de lange sekvenser i eksemplet, bruger eleverne
meget tid på noget, der kan opfattes som detaljer
(de bruger meget tid på detaljerne ved at overføre
figuren til papir), og arbejdet rækker ikke langt
ud over at gøre, som vejledningen foreskriver.
Er der så noget galt i det? kunne man spørge. I
en vis forstand gør eleverne blot, hvad læreren
beder dem om, og de gør det udmærket. De samarbejder i deres eget tempo, og får et fagligt
udbytte på det faglige beherskelsesniveau, de nu
engang befinder sig. Det er sandt. Når jeg alligevel problematiserer elevernes søgen konsensus, er
det fordi det er vanskeligt at få øje på et egentligt
fagligt engagement hos eleverne, som rækker ud
over det de foretager sig her og nu. Man kan
hævde, at det heller ikke er undervisningens sigte
at udvikle fagligt engagement hos alle, men at
man bør være tilfreds med at lære dem lidt hen
ad vejen. Lykkes det, har undervisningen været
en succes.
Det som kan være problemet er, at fysik ikke blot
handler om at beherske procedurer, måle og veje
osv. men at man også lærer fysik ved at orientere
sig i de forskellige faglige repræsentationsformer
og deres sammenhænge samt at udvikle en slags
problemorienteret tilgang til det, man beskæftiger
sig med.
I det aktuelle tilfælde er opvarmningskurven for
eksempel en model. Men modelaspektet er van-

skeligt for eleverne at arbejde med, når de hele
tiden bogstaveliggør figuren. Det kommer til at
handle om netop dén figur i dén bog, snarere end
om figuren som generel modellering af en proces
med variationer.

verne heller ikke sporet ind på, at figuren faktisk
er en model. At figuren er en model vil i denne
sammenhæng sige, at den udgør en ideel og rendyrket udgave af en opvarmningskurve, som ved
et praktisk forsøg ville se lidt anderledes ud.

Eleverne har med andre ord meget svært ved at
udvikle en problemorienteret tilgang til det, de
laver. Det betyder ikke, at de ikke har problemer
(det har de). Det betyder at problemer er noget
som de løber ind i og ikke en måde at orientere
sig fagligt på.

Det ses også, hvordan eleverne griber til lommeregneren og dens funktioner (f.eks. ved reciprok
hældningskoefficient) når opgaven bliver uigennemskuelig for dem. Det er almindeligt at elever
ligesom klamrer sig til procedurer, som (håber de)
kan give en vis sikkerhed i situationen, og som
kan bringe dem videre frem. Som det også fremgår af dialogen, lykkes denne strategi dårligt. Forsøgene på at slå op i bogen virker ligeledes mere
sporadiske end målrettede. Og det til trods for, at
de faktisk ville kunne finde fagligt relevante
oplysninger i den bog kurven er fra, hvis de gik
målrettet efter det.

Den tendens i gruppearbejdet til ikke at stille
problemer op for sig (men løbe ind i nogle) og
hele tiden søge konsensus peger derfor på nogle
generelle forhold vedrørende det fysikfaglige
udbytte af gruppearbejdet.
Det som især springer meget i øjnene er, at gruppearbejdets faglige indhold får en slags ”fladt”
præg. Det er vanskeligt for mange elever selv at
være dynamoen for, at centrale sammenhænge
eller begreber diskuteres i deres egen ret. I forhold til den første opgave hvor eleverne skal overføre figuren til papiret, viser det sig, at de bruger
megen tid på selve overførelsesproceduren (hvordan gør man), det vil sige på de rent praktiske
detaljer. Skridt for skridt søger de konsensus, og
de bruger af den grund særdeles lang tid på overførslen – de skal have samme antal tern, samme
vinkler osv. Alt i alt tager det dem omkring 20
minutter. Hovedindtrykket er, at de ganske vist
arbejder sig selvstændigt fremad, men at de også
fortaber sig meget i (måske forkerte?) detaljer
undervejs. Hvis ikke denne proces af og til afbrydes – for eksempel ved at læreren bidrager til nye
input gennem spørgsmål, forklaringer osv. – er
der fare for, at gruppearbejdet ikke giver noget
sammenhængende fagligt udbytte. De diskuterer
jo f.eks. ikke , hvad der er det fysiske informationsindhold i figuren, men antager på en eller
anden måde uden diskussion, at det er figurens
rent ydre form, der er det vigtige.
Selv da eleverne i deres bogstaveliggørelse af overførslen løber ind i problemer, har de svært ved at
foretage et perspektivskift. Af den grund er ele-

Generelt kan man sige, at det ofte er en
proceduremæssig indstilling til arbejdet der dominerer, når elever arbejder selvstændigt i grupper,
mens orienteringen mod et egentligt fagligt overblik halter bagefter. Med en proceduremæssig
indstilling menes her, at eleverne bruger meget
tid på konkrete og praktiske operationer, samt at
deres faglige udbytte især hænger sammen hermed. De synes ofte tilfredse, når procedurerne er
gennemført, uden at der tænkes dybere over
meningen med det hele. Vi kan pege på den
sekvens, hvor eleverne støder på begrebet ”reciprok hældningskoefficient”. Det er tydeligt, at de
ikke ved, hvad begrebet betyder selvom det er
blevet berørt i matematikundervisningen. I stedet
for at ”bide” sig fast i at ville forstå begrebet, griber de til overfladiske betragtninger og proceduremæssige forholdemåder. Det ses f.eks. da Mette
svarer, at reciprok betyder ”den omvendte”. Det
giver ingen fysisk mening. Efter et stykke tid med
oplevet utryghed, griber de til ”sikre” procedurer
(lommeregner) og operationer (hvordan gør man
– find en formel i matematikbogen).
En pædagogisk pointe synes at være, at alt for
store oplevede usikkerhedsmomenter kan virke
lammende på arbejdet og få eleverne til – ikke at
gå i stå nødvendigvis – men til at forfalde til
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praktiske indstillinger og opgaveløsningsstrategier. Elevernes lyst og mod til at kaste sig over ”det
svære” (deres problemorientering) synes at være
følsom over for den slags ”huller”.
Er målet for gruppearbejdet netop at udvikle elevernes problemorientering, bør man pædagogisk
set være opmærksom på sådan en følsomhed.
Specielt fordi læreren i sagens natur ikke kan/skal
være til stede hele tiden og gruppen så kun har
lærerens (skriftlige) oplæg at forholde sig til.
For højt kompleksitetsniveau (der i dette tilfælde
er mængden af krav) kan let lede til, at eleverne
spontant forsøger at reducere kompleksiteten til
noget trygt (kendt), så som brug af lommeregner,
bladren i bogen, praktiske procedurer eller det at
finde en formel der dur (Bang og Elstrup, 2000).
I den slags tilfælde kan man som iagttager komme i tvivl om, hvorvidt eleverne er i gang med at
udfolde nogle færdigheder som de behersker
(f.eks. bruge lommeregneren til at eller andet formål) eller om de er i gang med at ”redde sig” ved
at forvandle det svære ved at håndtere begreber til
det lettere ved at trykke på lommeregneren. Når
man griber ud efter lommeregneren og trykker på
nogle taster ser der ud som om man laver noget
og kommer videre – man handler sig ud af en
ubehagelig situation, dog uden nødvendigvis at
blive klogere eller opnå et alment udbytte.
Man kan sige, at hvis man (som lærer) har til
hensigt at spore eleverne ind på nogle mere
begrebsmæssige forhold i fysikken, så er det vigtigt at være opmærksom på, at eleverne i gruppearbejdet orienterer sig mod konsensus og en
praktisk tilgang til opgaverne.
Som det fremgik af de forskellige interventioner,
var det også muligt at bryde op, når eleverne kørte fast i problemerne. Det viste sig netop at være
produktivt for gruppen, at de ikke var totalt overladt til sig selv men derimod med jævne mellemrum kunne konsultere læreren eller en observatør
(der i den sammenhæng optrådte som hjælpelærer). Lad mig derfor prøve at se nærmere på,
hvilken rolle læreren spiller i elevernes selvstændige arbejde.
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LÆRERENS FUNKTION

På visse tidspunkter er eleverne i stand til at være
problemorienterede.
Første gang det sker er da de undrer sig over at to
tal er ens (se dialogen lige inden anden lærerintervention). Deres undren går på, at de, ved at
trække to tal fra hinanden, får smeltevarmen.
Problemet er måske, at de ikke kan se hvordan
det faktum kan bruges til at besvare det spørgsmål der er stillet. De beder observatøren om
hjælp, og det viser sig da, at ud fra dennes
spørgsmål ”Hvad er det der sker?”, er eleverne
faktisk istand til at italesætte såvel, at der er noget
de ikke forstår og, hvordan man alligevel kan forstå det.
Observatørens spørgsmål virker strukturerende
ind på deres tanker, og i første omgang svarer de
fagligt relevant på spørgsmålet, i næste omgang
italesætter de selv deres forståelse. Observatøren
indgår i dialogen både ved at strukturere/rammesætte, ved at komme med uddybende kommentarer og ved at reformulere elevernes lidt vage
sproglige formuleringer i mere klart fysik sprog.
Interessant er det, at eleverne i den efterfølgende
dialog – også da observatøren har forladt gruppen
– selv begynder at anvende og diskutere begreber
som ”faseovergang”, ”fordampningsvarme” osv.
Det tyder på, at observatørens (i realiteten en
lærers) mellemkomst kan have en generel strukturerende effekt på gruppearbejdet.
Læreren spiller kort sagt en vigtig rolle i gruppearbejdet og kan give gruppearbejdet det løft som
gør, at eleverne ikke i meget lang tid fortaber sig i
proceduremæssige detaljer. Lærerens rolle indskrænker sig ikke kun til at give et introducerende oplæg (mundtligt/skriftligt), men er også vigtig i kraft af at kunne intervenere i selve gruppeprocessen. Gennem gentagne observationer er det
mit indtryk, at læreren ikke altid skal vente på, at
eleverne kalder. Der kan sagtens gå meget lang
tid, inden eleverne synes, de står med et problem,
som kræver lærerens tilstedeværelse – og måske
synes de det slet ikke. Intervenerer læreren selv,
kan det ske, man afbryder eleverne på en måde,
de ikke bryder sig om. Det bør derfor ske med

situationsfornemmelse og med udgangspunkt i
elevernes egne tanker. Hvis de ikke ”ejer” et problem, risikerer man som lærer at tale for døve
ører – eleverne er ikke parate til at forstå, hvad
læreren siger. Eller de kan blive irriterede over
indblanding, som de ikke har bedt om. På den
anden side har nogle grupper givetvis brug for
lærerens hyppige tilstedeværelse for at få arbejdet
til at skride fremad. Intervention stiller med
andre ord krav til læreren i retning af lydhørhed
overfor netop de pågældende elever og deres
arbejde.
Det sker også at eleverne selv føler, de har brug
for lærerens hjælp. I det aktuelle gruppearbejde så
vi eksempler på det. I den situation er eleverne
for alvor parate til at få sat nogle ting på plads,
og vil derfor ofte kunne kommunikere direkte med
læreren (vi husker fra den forrige artikel, at kommunikation om faglige emner er en meget svær
sag).
Det kan være svært at afgøre, hvornår og på hvilken måde, intervention er nødvendig. En generel
tommelfingerregel er, at læreren skal kunne støtte elevernes arbejde, det vil sige at læreren skal
være lydhør overfor, hvor eleverne rent fagligt er
henne. Det lyder indlysende, men det er en
pædagogisk krævende opgave, blandt andet fordi
læreren netop ikke konstant er tilstede i gruppearbejdet og af den grund ikke kender forhistorien bag elevernes spørgsmål eller problemer. Desuden ligger det i lærerrollen, at man skal give
forklaringer, og det kan let ske, uden at eleverne
har spurgt. Så overtager læreren i stedet for at
støtte.
Psykologen Lev Vygotsky (Vygotsky, 1976; Poulsen, 1994; Engeström, 1998) har med begrebet
’zonen for nærmeste udvikling’ formuleret dette
pædagogiske princip. Den lærende befinder sig i
en situation, hvor vedkommende skal have hjælp
til at udvikle sig (her: fagligt). Den person (her:
læreren) som påtager sig at hjælpe, skal ikke blot
have viden om den pågældende persons aktuelle
viden og færdigheder, men tillige kunne række
ind i fremtiden sammen med denne person. Heraf navnet ’nærmeste’ udviklingszone, som henvi-

ser til de aktuelle potentialer for udvikling eller
forståelse, som en person har.
I forbindelse med gruppearbejdet skal læreren,
ifølge begrebet om nærmeste udviklingszone, stille
sig selv spørgsmålet: ”med hvilken baggrund spørger eleverne?” og ”hvordan kan jeg bringe dem
videre?”. Svaret herpå er ikke altid at give et langt
foredrag, som rækker langt ud over, hvad eleverne
faktisk spurgte om, men ofte at stille kvalificerede
modspørgsmål, som, så at sige, rammer plet og får
eleverne til at tage begreber eller forståelsesmåder
til sig. I eksemplet skete det, da eleverne begyndte
at bruge begreber som ”faseovergang” eller ”fordampningsvarme”. Der skete et spring fremad,
fordi interventionen fulgte Vygotsky’s pædagogiske princip. En vigtig betingelse for, at virkelig
faglig kommunikation mellem læreren og eleverne
kan forekomme, er således, at læreren udvikler sin
egen evne til at lytte. I kapitel 5 og 11 vises, hvorledes dialogen i klasserummet kan hjælpe eleverne
inde i den nære udviklingszone.
I den ”lærerstyrede klassedialog” er et vigtigt
moment at læreren er i stand til at få eleverne til
at tænke med på problemstillingerne i læregenstanden – at de skaber en indre scene. Vi har i
dette gruppearbejde mest set læreren som lytter
og kvalificeret sparringspartner for eleverne.
Lærerens kompetence viser sig bl.a. ved at kunne
gå ind elevernes arbejdsproces.
Men i gruppearbejdet kan der også lægges op til
at læreren så at sige inviterer eleverne med ind i
sin egen arbejdsproces. Altså at eleverne inddrages i – og tager model af – hvordan læreren løser
en opgave. Det kan være læreren der demonstrerer en bestemt procedure eller viser hvordan et
bestemt apparat fungerer.
Begge kompetencer – den at kunne støtte eleverne i at udvikle strategier for tænkning og problemløsning og det at fungere som en model for
elevernes arbejde, falder inden for det, Nielsen og
Kvale (1999) omtaler som ’ kognitiv mesterlære i
klasseværelset’. Læreren beskrives som den, der
mestrer faget og som kan støtte. Med hertil hører
den støttende lærerdeltagelse, som harmonerer
med begrebet om ’nærmeste udviklingszone’.
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FYSIK I SKOLEN

Spørgsmålet om, hvordan eleverne får noget ud
af undervisningen – måske ligefrem noget som
ligner et fagligt engagement – er selvfølgelig uhyre vanskeligt. Jeg har peget på, at elever nemt kan
komme til at hænge fast i procedurer og kun
have en her-og-nu interesse i faget. Også i gruppearbejdet, som ellers ofte opfattes som en elevengagerende arbejdsform. Ét af svarene ligger
givetvis i, om læreren er i stand til at støtte eleverne på en måde, så de får et alment begrebsmæssigt og metodemæssigt udbytte af arbejdet.
Erfaringsmæssigt (fra observationer af andre
gruppesammenhænge) viser det sig, at problemet
ikke nødvendigvis løses ved at man sætter
begrebsforståelse på dagsordenen i gruppearbejdet.
Ofte vil eleverne også her være proceduremæssigt
indstillede, idet de vil søge efter svar på de
spørgsmål der er stillet og herefter føle sig færdige med det og parate til at besvare det næste
spørgsmål. Også i disse tilfælde ses der en stræben efter konsensus og en fælles beslutning om,
at ”man” er færdige med dette spørgsmål. Selv
når eleverne beskæftiger sig med at forstå begreber i fysik, kan det vise sig, at nogle elever har
stor indflydelse på de andre. På den måde kommer en eller nogle få elever til at bestemme og få
større beslutningsret end resten – uanset om de
har ret eller ej.
Alt i alt er der noget som tyder på, at vi generelt
har at gøre med et problem, som handler om,
hvordan elever tilpasser sig skolens praksis og forventninger, herunder hvad det er for en flagopfattelse (her: fysik), som formidles til eleverne. Skolen har ikke kun en forventning om, at eleverne
interesserer sig for fagene og tilegner sig dem så
godt som muligt. Skolen har tillige en forventning om, at eleverne opfører sig som elever, det
vil sige tilpasser sig de adfærdskoder som er gældende i undervisningen. I gruppearbejdet er
adfærdskoden (som vi så) at tale med hinanden,
at blive enige, at gøre sig færdig og komme videre
samt ikke at sætte for store spørgsmålstegn ved
det, man er i gang med. De to typer forventninger kan til dels være modstridende, således at de
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frie rammer under gruppearbejdet også forvaltes
som friheden til ikke at fordybe sig for meget.
Man kan spørge sig, om det overhovedet er
muligt at undervise, givet at skolen lever med disse modsætningsfyldte forventninger til eleverne.
Det er ikke min hensigt her at diskutere skolen
som institution, men bare fremhæve, at det kan
være nødvendigt i sin pædagogiske tilrettelæggelse
af undervisningen at være opmærksom på, at der
eksisterer sådanne komplekse forventninger, som
oven i købet slår igennem helt ned i detaljerne af
elevernes arbejde.
I dette eksempel slog de modsætningsfyldte
forventninger igennem i form af den proceduremæssige indstilling, som ofte kom til at dominere
noget over en mere generel interesse for det emne,
der arbejdes med. Det må man som lærer være
opmærksom på.
Pædagogisk set kan det således være nødvendigt
som lærer at sørge for, at der bliver en vis balance
mellem det færdighedsorienterede og det problemorienterede i gruppearbejdet. Er man som lærer
ikke tilstrækkelig opmærksom på den balance
kan det være svært for eleverne at tænke i ”højder” og forskellige faglige behandlingsniveauer.
Det formmæssige (f.eks. at følge angivne procedurer) kan tage sig lige så vigtigt ud som det
betydningsindhold (begreber mv.) der ligger i formen.
Det kan for eleverne se helt tilstrækkeligt ud, hvis
de blot gør, hvad de bliver bedt om (????hovedmotivet er især at tilpasse sig skolens krav som de
stilles her og nu). Er motivet især at gøre som
man bliver bedt om, kan gruppearbejdet sagtens
vise sig utilstrækkeligt set i forhold til lærerens
ønske om at udvikle egentlig selvstændig faglig
interesse hos eleverne. Eleverne når ikke til det
punkt, hvor de bliver ”ejere” at processen rent
fysikfagligt set. Med det menes, at selv om de
interesserer sig for de opgaver som de konkret
beskæftiger sig med, så rækker interessen ikke ud
over den tid, som de bruger i gruppearbejdet.
Med til en fysikfaglig interesse hører, at man føler
sig oprigtigt engageret i emnet, herunder den

modstand som det byder. Det er nødvendigt at
kunne søge udfordringerne og dermed også at
kunne leve med frustrationer over, at forståelse
såvel som håndværksmæssig færdighed tager tid.
Så selv om gruppearbejdet bygger på princippet
om elevernes egen aktivitet og egen mulighed for
at sætte dagsordenen og styre processen (konstruktivistisk princip), er dette ikke i sig selv ensbetydende med, at de udvikler interesse for fysik
eller bliver ”ejere” af fysikken som sådan.

L I T T E R AT U R

Amtrup, T. & Trinhammer, O. (1992): Obligatorisk fysik; Gyldendal.
Bang, J. & Elstrup, O. (2000): Competence
development – learning by problemsolving;
Cognitive Science Research, 74.
Engeström, Y. (1998): Den nærmeste udviklingszone som den basale kategori i pædagogisk psykologi; I: Mads Hermansen (red.): Fra læringens
horisont – en antologi; Forlaget Klim, s. 111148.
Nielsen, K. & Kvale, S. (1999): Mesterlære som
aktuel læringsform; I: Klaus Nielsen & Steinar
Kvale (red.) : Mesterlære – Læring som social praksis; Hans Reitzels Forlag, s. 11-31.
Poulsen, A. (1994): Børns udvikling; Gyldendal.
Vygotsky, L. (1976): Tænkning og sprog; Hans
Reitzels Forlag.

99

100

Del IV
FYSIKKENS EGENART

De tre kapitler i denne del går i dybden med elevernes læreprocesser i forhold til en række træk
der særligt udmærker fysik som fag, og som gør
fysik til et svært fag i gymnasiet.
Fysikken har rødder tilbage til oldtiden. Den er
blevet afgørende præget af Platons projekt: at forsøge at finde evige uforanderlige begreber og love
bag en forvirrende fænomenverden i stadig forandring. Den centrale ide er at virkeligheden muligvis er helt anderledes end den ser ud til. Heraf
opstår en matematisk naturbeskrivelse baseret på
abstrakte begreber uden nogen umiddelbar forbindelse med den synlige verden. Den fysik vi
kender i dag er vokset frem i senmiddelalderen
og renaissancen og repræsenterer en ganske særlig
måde at undersøge verden på: Den idealiserer
afgrænsede aspekter af virkeligheden og opstiller
matematiske modeller som afprøves i praksis.
Dette er den hypotetisk deduktive metode der
allerede i 1690 beskrives således af Huyghens:
…hvor matematikerne beviser deres påstande ud
fra sikre og uimodsigelige principper, er det her i
sagens natur omvendt principperne som skal stadfæstes af de konklusioner vi drager af dem. Ikke
des mindre kan man her nå en sådan grad af
sandsynlighed at det ofte næsten svarer til fuldkommen vished. Nemlig når det man har deduceret fra de antagne præmisser fuldkommen svarer
til erfaringens fænomener. [..]og ganske særligt når
man kan forudse hidtil ukendte fænomener som
bør følge af de antagne hypoteser, og virkeligheden
så svarer til forventningerne.
Fysikken bruger altså en abstrakt begrebsverden
til at beskrive og forklare fænomener i verden.
Forbindelsen mellem teori og fænomen skabes
via mange forskellige repræsentationer af fænomenet på forskellige abstraktionsniveauer. Det
første kapitel i denne del, kapitel 7, beskriver en

række repræsentationsformer og deres betydning
for at lære og forstå fysik. Der argumenteres for
at en høj grad af kompetence i et område af
fysikken indebærer evnen til at kunne bevæge sig
frit mellem mange forskellige repræsentationsformer, og at undervisningen skal tilrettelægges med
henblik på at opbygge denne evne.
Som citatet af Huyghens illustrerer, består fysik
ikke af bare at undersøge naturen. Den afgrænser
og definerer specifikke problemer, i reglen på
baggrund af teoretiske forestillinger. Som Karl
Popper siger: Videnskaben begynder med problemer
og ikke med observationer. Dette er det grundlæggende synspunkt i kapitel 8, der handler om
det praktiske arbejde i fysikundervisningen. Det
spørgsmål, der her diskuteres, er, hvorvidt en
problemløsningsorienteret tilgang kan skabe en
bedre forbindelse mellem undervisningen i fysikkens teori og det praktiske arbejde i laboratoriet.
Som grundlag for denne diskussion gennemgås
de mange forskellige formål, der kan opstilles for
det praktiske arbejde, og hvordan muligheden for
at opnå disse mål afhænger af den måde, hvorpå
undervisningen i laboratoriet tilrettelægges.
Det sidste kapitel, kapitel 9, er et case-studie af
en bestemt undervisningssituation: Et gruppearbejde hvor fire elever løser en teoretisk opgave.
Elevernes tankeprocesser kan følges i udskrifter af
større dele af deres indbyrdes dialog. I de tre
første afsnit i analysen stilles skarpt på elevernes
arbejde med at give mening til abstrakte begreber
som kraft og acceleration, og deres vanskeligheder
med at overføre matematisk viden til en konkret
fysisk situation. I det følgende afsnit er det sammenhænge mellem fysiske størrelser og elevernes
forståelse af disse sammenhænge, der er i fokus.
Og endelig rettes i det sidste afsnit søgelyset mod
læreren og betydningen af dennes rolle i elevernes
læreproces.
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Fælles for disse kapitler er, at de tager udgangspunkt i en bestemt opfattelse af, hvad fysik er,
nemlig at det først og fremmest er naturbeskrivelse ved hjælp af abstrakte begreber og modeller.
Da dette er kernen i det bidrag til den vestlige
kulturarv, som fysikken repræsenterer, bør eleverne i gymnasiets fysikundervisning arbejde med
eksempler på en sådan abstrakt naturbeskrivelse,
hvis fysik skal have en berettigelse som kulturformidlende fag. Denne del af rapporten viser, at
dette gør faget særdeles vanskeligt og udfordrende, men prøver også at antyde muligheder for at
overvinde nogle af vanskelighederne.
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Kapitel 7
R E P R Æ S E N TAT I O N S F O R M E R I F Y S I K
Af Jens Dolin

Formålet med dette afsnit er at indkredse hvilke
krav, der stilles til eleverne i fysik. Hvad vil det
sige at kunne fysik? Hvornår har man egentlig
forstået fysikken?
Jeg vil prøve at opstille et generelt begrebsapparat,
som kan indfange fagets mange aspekter, således
som de er udviklet i gymnasieskolen. Tilgangen er
således ret pragmatisk at beskrive det, man rent
faktisk gør i fysiktimerne – eller i hvert fald en
stor del af timerne – på en så generel form, at
beskrivelsen kan anvendes på og indfange de fleste
faglige aktiviteter. Jeg vil anvende det således udviklede analyseredskab på dele af mit empiriske
materiale for herigennem at udvikle et fysikkompetencebegreb. Jeg vil diskutere konsekvenserne af et sådant kompetencebegreb for undervisningens tilrettelæggelse, herunder muligheden for
at anvende det som et metakognitivt redskab.
Men fokus er mere på hvad fysik er end på hvordan fysik læres.
Jeg beskæftiger mig i dette afsnit kun med den
“traditionelle” fysik, fysikken selv – så at sige, og
ikke med den samfundsmæssige eller historiske
perspektivering eller de videnskabsteoretiske overvejelser.
Desuden er det en meget kognitiv tilgang, som
fokuserer på hvilke intellektuelle krav, der stilles
ved arbejdet med fysik. Jeg har ikke forholdt mig
til de krav, der ligger i specielle arbejdsformer
såsom projektarbejde, ligesom jeg ikke inddrager
problemer med at komme ind i en helt ny kultur.
Disse problemer tages op i andre af rapportens
kapitler.
Noget af det der slår én, når man betragter fysikundervisning gennem længere tid og følger elevers
problemer med og kamp for at forstå begreberne,
løse opgaverne, gennemføre øvelserne osv., er de
meget forskellige krav, der egentlig stilles til eleverne, før man (dvs. jeg som fysikkyndig observa-

tør og læreren som elevernes bedømmer) kan sige,
at de har opnået bare en vis forståelse.
Følgende udsagn fra ellæreforløbet i 2x er typisk:
Elev 1: Hvorfor går elektroner den modsatte vej af
strømmen?
Elev 2: Er det ligegyldigt om amperemetret sættes før
eller efter pæren?
Elev 1: Hvad er en Coulomb?
Elev 3: Hvad er det Ohms lov står for?
Elev 4: Jeg synes det er svært at tegne det!
Lærer: Hvilken brøkdel af den tilførte effekt afsættes
i de to ledere?
Elev 2: Det der står dér på batteriet – er det emk?
Eleverne skal have kendskab til de grundlæggende
begreber såsom strøm, spænding, modstand, elektromotorisk kraft mm. At have kendskab til vil
bl.a. sige at vide, hvad begreberne definitionsmæssigt dækker over, og at kunne relatere begreberne til hinanden. Men også at kunne bruge
dem i en eksperimentel opstilling. At kunne gennemføre nogle målinger på konkrete genstande
hvilket stiller krav om praktiske evner og brug af
måleinstrumenter. De skal kende enhederne og
have fornemmelse for størrelsesforhold. De skal
kunne systematisere deres måleresultater og
kunne tegne grafer og kurver ud fra dem. De skal
kunne opstille de ligninger som graferne er en afbildning af. De skal kunne bruge denne viden til
at løse opgaver inden for emnet. Dvs de skal
kunne danne sig billeder af nye problemer og anvende fagområdets begreber på dem. Dette kræver
ofte, at de har dannet sig en analogi eller et billede af de vigtigste begreber, fænomener og sammenhænge.
Bare for at nævne de mest åbenlyse krav.
Som et første forsøg på at indfange disse mange
forskellige måder, hvorpå man kan arbejde med
og forstå et fysisk problem eller en fysisk begivenhed, er jeg blevet inspireret af begrebet repræsenta103

tionsformer. Begrebet er brugt både i matematik
og fysik i en række forskellige betydninger. Nogle
af disse vil jeg komme ind på senere.
R E P R Æ S E N TAT I O N S F O R M E R –
EN FØRSTE INDKREDSNING

Repræsentationsformer forstået som forskellige
former for organisering eller opnåelse af viden og
forståelse kan føres tilbage til Jerome Bruner. I
bogen Studies in Cognitive Growth fra 1966 (skrevet sammen med Harvard-kollegerne R.R Oliver
og P.M.Greenfield) beskæftigede Bruner sig med
intra-mentale processer. Herom siger Bruner i sin
sidste bog Uddannelsekulturen fra 1996 (dansk
udgave 1998):
Den hævdede, på en lidt overforenklet måde, at der
er tre måder, på hvilke mennesker repræsenterer verden, eller bedre, tre måder at opfange de invarianser
i erfaringer og handlinger på, som vi kalder “virkeligheden”. Den ene er udøvelse, den anden billeddannelse og den tredje er konstruktionen af tegnsystemer. (s.236-37)
Bruner ser stadig disse tre repræsentationsformer
som dækkende alle menneskelige måder at forstå
verden på, uden at han går ind i en nærmere diskussion af, hvordan de er opstået og udviklet.
Dengang var Bruner stærkt inspireret af Piaget.
Han mente bl.a. at de tre forskellige tilgange til
verden udgjorde en udviklingsmæsig tidsfølge.
Mennesket begyndte med en handlende tilgang
til verden, opøvede efterhånden evnen til billeddannelse for til slut at kunne konstruere tegnsystemer (dvs symbolske systemer som sprog og matematik).
Den kognitive udvikling så Bruner således som
evnen til at kunne konstruere mere og mere
sofistikerede repræsentationer. Man ser her en parallel til Piagets stadieteori. På det mest elementære kognitive stadium er viden handlingsbaseret,
procedureorienteret mens den på det mest avancerede stadium er symbolsk kodet.
Dette synspunkt har han nu forladt. Udviklingen
i Bruners syn på læring er gået fra fokus på den
individualistiske videnstilegnelse, med vægt på
intrasubjektive processer, til en socialkonstruktivistisk position (se kapitel 10), med vægt på inter104

subjektive forhold, og i de seneste bøger opfattes
videnskonstruktion som en kulturel aktivitet, der
fremmes gennem dialog.
I denne videnskonstruktion ser Bruner repræsentationsformerne som værktøjer, i overensstemmelse med den øgede samhørighedsfølelse
med den kulturhistoriske tradition. De ses som
kulturelle værktøjer, der bruges i konkrete situationer til et konkret formål.
Der kan synes lang vej fra disse betragtninger om,
hvordan mennesker danner sig viden, og til hvordan elever lærer fysik i et struktureret skolesystem.
Det er næppe frugtbart at forsøge en logisk
deduktion af en udtømmende oversigt over de
forskellige måder at tilegne sig og opfatte viden
på.
Jeg tror snarere, at man i overensstemmelse med
at se viden og læring som situeret og kulturelt bestemt må se på fysikviden som en kultur, der har
udviklet sig, og som også har udviklet sine særlige
repræsentationsformer.
Jeg ser derfor repræsentationsformerne som
forskellige former for viden om det samme fænomen eller den samme fysikbegivenhed. De udgør
kategorier, som hver især indfanger nogle generaliserede træk ved fænomenet. Der er altså sket en
vis abstraktion af de umiddelbare fysikproblemer.
Og det er vel netop dette, som adskiller viden fra
information. Før man kan danne sine forskellige
repræsentationer, er der derfor sket en vis “fysikalisering”. Emnet er blevet “lukket”, så det er muligt at bearbejde det med de af fysikken udviklede
arbejdsmåder. Dette gælder langt de fleste objekter for fysiklæring i gymnasiet. Eleverne møder
ikke uformidlede problemer i al deres kompleksitet, men nogle gennem historien udviklede abstraktioner som skal illustrere de tilknyttede begreber. Fx er pendulet en abstraktion, en model
som skal vise nogle abstrakte begreber (jfr. kapitel
10). Men ved at arbejde på sådanne forsimplede
objekter opøver eleven brugen af de forskelige
repræsentationsformer og bliver bevidst om deres
muligheder og indbyrdes sammenhænge.
Til en så specifik anvendelse af repræsentationsformer er Bruners tre former for brede og for generelle. Jeg vil derfor i stedet referere til den måde
hvorpå Wolff-Michael Roth (1995) udvikler

repræsentationsformsbegrebet og med afsæt heri
udvikle mit eget begrebssæt.

forskellige ”ekspertbriller” har eleven ikke, men
de skal tilegnes gennem undervisningen.

En landskabsmetafor

Det landskab som udgøres af ellære i gymnasiet,
kan på denne måde ses med fokus på forskellige
egenskaber. Man kan fx opfatte det som bestående af

Roth tager udgangspunkt i Greenos (1991) opfattelse af viden og læring som aktiviteter i et
begrebsmæssigt landskab. At vide noget i denne
metafor vil sige at kunne finde rundt i landskabet,
at kunne undersøge terrænet og forstå, hvordan
de enkelte elementer hænger sammen. Undervejs
danner man sig mentale modeller – eller repræsentationer – af de forskellige landskabselementer
og af hele landskabet. Roth bruger som eksempel
to forskellige mentale modeller for en by. Den ene
er de erfaringer, man gør sig om byen: hvor er de
kendte supermarkeder, de trafikerede hovedstrøg,
statuer, markante bygninger, gågaden osv. Den
anden er det indre kort man kan konstruere (evt.
med støtte fra et rigtigt bykort) om gadernes placering i forhold til hinanden. Hvis man skal beskrive en rute fra et punkt til et andet, kan det
gøres vha det internaliserede kort eller ved at beskrive ruten ud fra de kendetegn, man har. En
god forståelse af byen kræver, at man konstruerer
begge de mentale modeller, og at man har integreret dem, dvs at de kan supplere hinanden i en beskrivelse og forståelse.
Man kunne godt tænke sig andre repræsentationer af byen. Fx kunne der til enkelte steder være
knyttet nogle oplevelser, som kunne danne billeder relateret til de pågældende steder.
Fysiklæring af et emne kan godt sammenlignes
med at gå rundt i et landskab. Men frem for at
bruge som metafor at man betragter forskellige
elementer i landskabet eller ser de samme elementer fra forskellige synsvinkler, er det i første omgang mere dækkende at sige, at man ser landskabet i sin totalitet og forskellighed gennem forskellige briller. Alt efter hvilke briller man tager på,
vil man se landskabet på forskellig vis, man vil fokusere på forskellige egenskaber ved landskabet.
Geologen vil se dets dannelsesmorfologi, landmanden dets dyrkningsmuligheder, byplanlæggeren dets egnethed for boligbyggeri, naturelskeren de rekreative værdier osv. Hver især ser de kun
en del af landskabet, et særlig aspekt af det, men
en total forståelse for landskabet indbefatter alle
synsvinklerne og relationerne mellem dem. Disse

– nogle elektriske fænomener eller begivenheder
(et batteri afgiver en spænding når man sætter
tungen på, det kan få en pære til at lyse, når
der går strøm i en ledning vil en nærtstående
magnet slå ud osv)
– en samling begreber såsom strøm, spænding,
polspænding, emk osv.
– en samling apparater såsom voltmetre, amperemetre, batterier, strømkuber osv
– nogle modeller og teorier for hvordan begreberne hænger sammen (Kirchhoffs love, Ohms
lov osv)
– nogle grafiske afbildninger af variable (fx spændingens variation gennem et kredsløb, polspændingen som funktion af strømmen i kredsløbet)
– og en række flere.
Disse forskellige tilgange til den samme begivenhed, det samme fænomen, vil jeg betragte som
forskellige repræsentationsformer for begivenheden eller fænomenet. De er således forskellige
briller, som fremmer synet af forskellige egenskaber.
De er ikke nødvendigvis på samme logisk-teoretiske niveau, hvilket afspejler deres pragmatiske
oprindelse. Men de forbinder tilsammen fænomenets eller genstandens konkrete fremtræden og
indhold med en praksis i relation til genstanden
og med nogle psykiske/kognitive refleksioner over
fænomenet.
I sin fremstilling opererer Roth med 5 repræsentationsformer:
• Fænomenologisk repræsentation:
En beskrivelse af det fænomen eller den begivenhed man analyserer. Hvad sker der? Hvad
kan vi observere direkte?
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• Eksperimentel repræsentation:
Indeholder viden om det anvendte materiel,
måleinstrumenter, software o.l. Hvilke muligheder og begrænsninger har en given forsøgsopstilling?
• Deskriptiv repræsentation:
Består af de tabeller, grafer o.l. der kan fremstilles på basis af indsamlede data og indfanger derfor også en vis matematisk bearbejdning af fænomenet.
• Matematisk symbolsk rep.:
Dannes af de funktioner som beskriver datasættene og de manipulationer man kan foretage på
funktionerne (som fx deres afledede).
• Begrebsmæssig repræsentation:
Består af de love, begreber, generalisationer, teorier som kan forklare de observerede fænomener.
Han har altså disse fem ”filtre” på sine briller,
disse fem måder at betragte den samme begivenhed på. Hvis man skal blive i landskabsmetaforen
vil yderligere læring svare til at betragte andre
genstande og begivenheder i landskabet, også gennem de forskellige optikker, og efterhånden bevæge sig til andre landskaber, andre lande. I ellæren vil man inddrage ikke-lineære modstande
og man vil evt. beskæftige sig med elektromagnetismen og andre tilgrænsende discipliner. Man vil
efterhånden opbygge et fysikkens verdensbillede.
De nævnte repræsentationsformer udgør ikke noget hierarki, sådan at den ene forudsætter den anden. Man kan i princippet starte tilegnelsen af et
fænomen ud fra hvilken som helst af de fem former. Men det vil ofte være lettest at begynde med
en fænomenologisk og eksperimentel tilgang og at
slutte med begrebsopstillingen, således at begreberne bliver forankret i nogle fænomener, der viser deres berettigelse.
Jeg vil ikke forsøge en oversættelse mellem Bruners tre repræsentationsformer og Roths fem. Jeg
synes godt, jeg kan se de fænomenologiske og
eksperimentelle former som lignende Bruners
udøvende, og den matematisk-symbolske lig Bruners symbolske. Måske den deskriptive er i Bru106

ners ikoniske kategori? Men er begreber så symboler eller snarere ikoner?
Jeg vil i stedet grundigere gennemgå de fem former og diskutere, om de er dækkende, bl.a. ved at
relatere dem til de repræsentationsformer andre
har udviklet.
H VA D R E P R Æ S E N T E R E R
R E P R Æ S E N TAT I O N S F O R M E R N E ?

For Roth er de mentale billeder, forskellige skemaer i Piagets forstand (se kapitel 10). Dette er en
meget mentalistisk holdning, og jeg vil hellere
lægge fokus på de handlinger, der ligger bag. Men
jeg vil ikke underkende evnen til at kunne erstatte
noget konkret med en abstraktion. Evnen til at
kunne tænke sig til noget er vigtig og er bl.a. afgørende for vores evne til at kunne gøre os andenhåndserfaringer.
Det ligger i “repræsentation”, at noget er et udtryk for noget andet eller udtrykker noget andet,
men også en refereren til den handling det er at
foretage en sådan afspejling af noget andet.
Denne dobbelthed i repræsentationsbegrebet, en
enhed bestående af noget indholdsmæssigt, nemlig selve repræsentationen af det, der skal fortælles
om, og en praksis, nemlig den handling at repræsentere noget andet, er vigtig at holde fast i. Samtidig er det også vigtigt, i overensstemmelse med en
konstruktivistisk grundopfattelse, at være opmærksom på, at alle repræsentationsformer er
konstruktioner, tolkninger af virkeligheden frem
for direkte afbildninger af den.
Repræsentationsformerne udtrykker noget, man
gør i fysik, samtidig med at de er en beskrivelse af
det læringsresultat, der kommer ud af aktiviteten.
De er en beskrivelse af hvad der rent faktisk forgår
i fysiktimerne, hvad man arbejder med. Dvs. de
er i høj grad vokset frem af fagets traditioner og
repræsenterer derfor de betragtningsmåder, som
det erfaringsmæssigt gennem historien har vist sig
hensigtsmæssigt at anlægge for at forstå de fænomener og begivenheder, som man traditionelt har
beskæftiget sig med i fysik. De er derfor
konstruktioner, forskellige tolkninger af noget
stofligt, som har vist sig nyttige til at indfange
det, man var interesseret i.
Men dermed er de også udtryk for det man
(traditionelt) skal lære i fysik. Dvs. repræsenta-

tionsformerne er en konkretisering af de elementer, der kan indgå, når man skal konstruere sin viden om et fænomen. De angiver derfor også en
måde at arbejde med et fagligt område på, så arbejdet bidrager til at opnå forskelligartede erfaringer med fagområdet. Det betyder, at repræsentationsformerne kan give læreren nogle bud på, hvad
der kan indgå i et undervisningsforløb om et givet
emne og eleverne nogle opfattelser af hvilke krav,
der stilles i fysik. Det er således muligt at udlede
nogle pædagogiske og didaktiske konsekvenser,
hvilket jeg vil gøre til sidst.
D E E N K E LT E
R E P R Æ S E N TAT I O N F O R M E R

Jeg vil gennemgå de enkelte repræsentationsformer grundigere for at diskutere deres indre konsistens og gensidige sammenhæng og afgrænsning.
Fænomenologisk repræsentation: Navnet giver
umiddelbart associationer til fænomenologi, den
filosofiske retning som tilstræber at undersøge
måden, hvorpå noget viser sig, før det indordnes i
et begrebsligt system. Det er heller ikke helt ved
siden af. Det handler om at sætte ord på det, man
umiddelbart kan se. Heri vil der uvilkårlig være
en vis grad af begrebsopstilling. At beskrive er
også at kategorisere og dermed begribe. Det er
umuligt at adskille beskrivelse og tolkning. Men
jeg vil snarere opfatte denne første begribelse af et
fænomen som en meningstilskrivning, som en
umiddelbar fortælling om det hændte, som så efterfølgende kan tolkes ved hjælp af forskellige arbejdsformer og -redskaber. I kapitel 11 er der
gjort grundigere rede for vigtigheden af at danne
sådanne historier om det, der skal læres, som en
grundlæggende måde at forstå på (den såkaldte
narrative forståelse). Men ikke alle beskrivelser og
forsøg på begribelser er lige gode. Ved mange områder af fysik er der tale om en indvielse i en (meget gammel) kultur. Man skal lære hvilke sider af
de observerede begivenheder, man lægger vægt på,
og hvilket sprog man bruger om dem. I fysik drejer det sig fx typisk om bevægelse og ændring i
rum og tid, temperaturer og masser osv. (og kun
sjældent fx farve og materialesubstans). Dette stiller krav til evnen til at vælge det centrale, til at
kunne finde et fokus. En fænomenologisk repræ-

sentation er således ikke en forudsætningsløs beskrivelse af begivenheder og fænomener, men fysikerens opfattelse af dem.
Den fænomenologiske repræsentation kan desuden være den, der fanger elevernes hverdagsopfattelser. Det, de selv umiddelbart lægger vægt
på, kan afdække opfattelser som er anderledes end
den etablerede fysiks.
Eksperimentel repræsentation: Er en praksisorienteret tilgang til fænomenet. Hvordan kan jeg få
oplysninger ud af det? Man skal have en ide om
hvilke variable, det vil være relevant at betragte
ved det pågældende fænomen. Desuden skal man
vide eller kunne finde ud af, hvordan man kan
måle på det. Det kræver kendskab til måleinstrumenters virkemåde. Hvor sættes et amperemeter
ind i kredsen? Hvordan aflæser jeg? Viden om enheder er vigtige. Man skal have fantasi til at se
muligheder og begrænsninger i forsøgsopstillinger. Hvordan påvirker måleinstrumentet det fænomen, man er interesseret i, og dermed resultatet? Der ligger også i den eksperimentelle repræsentation, at man har forståelse for, hvorledes
målinger foretages, fx at beherske variabelkontrol.
Deskriptiv repræsentation: Bearbejdningen af de
målte data indgår i den deskriptive repræsentation, som omfatter de forskellige former for
talmæssig og grafisk beskrivelse af fænomenet.
Typisk de kurver der kan tegnes ud fra måledataene. Men også evnen til ud fra en kurve at kunne
forestille sig egenskaber ved fænomenet, fx at
kunne danne sig et billede af en bevægelse ud fra
dens s-t og v-t graf. Kendskab til koordinatsystem
er central, men også brug af grafisk lommeregner,
fx til at kunne foretage og tolke forskellige former
for regression.
Der er en glidende overgang til den matematisk
symbolske repræsentationsform, idet mange tolkninger af grafiske fremstillingsformer implicerer
matematik og evnen til at se de matematiske
funktioner i graferne.
Matematisk symbolsk repræsentation: Her taler vi
om evnen til at kunne se at der er en funktionel
lovmæssighed som beskriver (og evt. forklarer)
fænomenet, og som kan udtrykkes i en matema107

tisk model eller ligning. Det kunne være at tilknytte ligningerne s=1/2gt2 og v=gt til en sten, der
falder frit i tyngdefeltet, evt. ved at kunne se at de
tilfredsstiller den deskriptive repræsentation. Det
er også de matematiske operationer der kan udføres på funktionerne (differentiere, anvendelse af
MathCad).
Der er en glidende overgang til den begrebsmæssige repræsentation, idet mange funktioner jo
kan opfattes som modeller for sammenhænge og
lovmæssigheder, og forståelse af funktionerne
forudsætter derfor forståelse af begreberne (eller
de betinger gensidigt hinanden).
Begrebsmæssig repræsentation: Dette opfattes af
mange som det væsentligste formål med fysikundervisningen. Det handler om at kunne bruge
de generaliseringer, som fysikere gennem generationer har arbejdet sig frem til som nyttige beskrivelser og forklaringer på sammenhænge og fysiske
fænomener. At kunne bruge energibevarelse og fx
se at det er det styrende princip i kalorimetri, eller
at den mekaniske energis bevarelse ligger bag bevægelsesligningerne i et konservativt kraftfelt. Begreberne er så at sige de led, som fysikken skyder
ind mellem de umiddelbare fænomener og teorien, de er de grundlæggende elementer, som er
udviklet ud fra erfaringer med virkeligheden som
redskaber for diskussion og videreudvikling af
teorier. Når de tillæges så stor vægt i fysikkens didaktik, er det fordi, de er svære. De udgør ofte en
helt anden tilgang, en anden betragtningsmåde,
end eleverne er vante til.
Jeg vil også mene at det at kunne opstille en model og kende dens begrænsninger hører hertil, selv
om selve matematiseringen som nævnt kan betragtes som hørende til den matematisk symbolske repræsentation.
Begrebslæring, begrebsændring og begrebsudvikling udgør et stort felt inden for fysikkens (og
matematikkens) didaktik med en omfattende
litteratur (se kapitel 10).
Som det fremgår, er der overlap mellem de forskellige tilgange til fysikken. Det ligger i sagens
natur, at det er umuligt at opdele komplekse sammenhænge i disjunkte delelementer. Men pointen
er at de indfanger nogle forskellige arbejdsmåder
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og videnselementer, som stiller forskellige krav til
udøverne, hvorfor det i praksis ikke er så svært at
se, hvilke af de forskellige former man benytter
sig af i bestemte sammenhænge.
Et eksempel

For at illustrere mulighederne i det analyseapparat, som repræsentationsformerne udgør, vil jeg
anvende det på en undervisningssekvens.
En gruppe elever arbejder med øvelsen “mekanisk
energi i tyngdefeltet”, som består i måling på et
svingende pendul. Eleverne skal ved hjælp af to
fotoceller tilkoblet en tæller måle den kinetiske
energi i pendulets nederste position og et sted
mellem den øverste og nederste position. De skal
desuden måle højden i den øverste, den mellemste og den nederste position for derudaf at udregne den potentielle energi. Herudfra skal de
finde den mekaniske energi de tre steder i bevægelsen. Da hver fotocelle kan gemme to målinger, foreslår øvelsesvejledningen, at de måler på
både frem- og tilbagesvinget.
Mine observationer af en gruppes arbejde med
øvelsen har jeg i figuren organiseret på en sådan
måde, at jeg har vurderet for hver enkelt delsekvens, hvilken repræsentationsform eleverne arbejder med. Der er naturligvis tale om et skøn, og
i mange tilfælde er der tale om, at de har flere former i spil samtidig. Det har dog ikke været vanskeligt at vurdere hvilken eller hvilke repræsentationsformer, der var dominerende.

Fænomenologisk repræsentation

Eksperimentel repræsentation

Deskriptiv repræsentation

Matematisk symbolsk repræsentation

Begrebsmæssig repræsentation

Repræsentationsformsanalyse af en fysikøvelse

O

●

O

O

O

Eleverne sætter øvelsen op og diskuterer placering af
fotoceller og måling af h

●

O

O

O

O

Gruppen lader loddet svinge nogle gange og ser hvordan
det kommer lige så højt op som ved starten, hastighed 0
i yderposition, maximal hastighed i bunden

O

●

O

O

O

Loddet ramler ind i fotocellen. Eleverne diskuterer hvor
loddet skal bryde lysstrålen

O

●

O

●

O

Diskuterer hvorledes de kan måle hastigheden.
Hvad er v? Finder v = ▲s/▲t.

O

O

O

●

●

Diskuterer (ud fra øvelsesvejledningsspørgsmål)
hvad Epot og Ekin er. Finder formlerne

●

O

O

O

●

og diskuterer hvorledes energiomsætningen foregår
mens de fører loddet frem og tilbage.

O

●

O

O

O

Måler. Noterer resultater.

O

O

●

O

O

Finder Epot og Ekin og prøver at tegne diagram
(vejledningens krav)

●

O

O

O

●

Diskuterer de mindre og mindre udsving

O

O

O

O

●

Diskuterer Emek’s omdannelse til gnidningsenergi

●

●

O

●

●

Diskuterer (på læreropfordring) hvorledes de kan måle
gnidningskraften
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LÆREPROCESSER OG
FYSIKKOMPETENCER

Som eksemplet viser, bevæger eleverne sig rundt i
et undersøgelseslandskab1, hvor de ved hjælp af
de forskellige repræsentationsformers arbejdsredskaber bearbejder emnet.
Eleverne begynder med at diskutere praktiske forhold ved opstillingen, og hvad det egentlig er, de
ser på, og de bliver af øvelsesvejledningen tvunget
over i en matematisk og deskriptiv repræsentation. Det er tydeligt at der, hvor eleverne sammenstiller det fænomenologiske med det begrebsmæssige, falder nogle brikker på plads. Begreberne (her Epot og Ekin) bliver meningssat, fordi de
kan relateres til nogle konkrete fænomener, og
fordi de har set den matematiske beskrivelse af
dem. Til slut magter eleverne at have flere repræsentationsformer i spil samtidigt – de taler friere
og i højere grad med anvendelse af egne ord om
fænomenet.
Ved gentagen arbejde med det faglige stof, problemet, begivenheden, kommer de gennem de forskellige repræsentationsformer flere gange, og
hver gang bygges videre på den viden og opfattelse, man allerede har tilegnet sig. På den måde
udvikles de enkelte betragtningsmåder. Den
umiddelbare fænomenologiske og billedmæssige
opfattelse bliver således beriget af matematisk og
begrebsmæssig indsigt og vil derfor udvikle sig, efterhånden som eleven vender tilbage til den med
indsigten fra de andre former. Viden bliver konstrueret og rekonstrueret på stadig stigende niveauer af kompleksitet
Men også skellene mellem de forskellige former
vil udviskes i løbet af processen. Den fænomenologiske repræsentation – som til at begynde med
kunne være udtryk for elevens umiddelbare og
hverdagsagtige opfattelse (og dermed også kunne
opfattes som en foreløbig begrebssættelse) – vil
blive præget af den præcisere (eller måske helt anderledes) begrebsopbygning, som følger af arbejdet med emnet. Eleven ser noget nyt i fænomenet
eller begivenheden og får et andet sprog om det. I
en anden terminologi vil man kunne sige, at ele-

1

En metafor anvendt af Ole Skovsmose 1999.
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ven indgår i en dialog med stoffet, og at tilegnelsen sker gennem denne dialog (se kapital 11).
Eleven ”ser”, hvorledes den potentielle energi
vokser, i takt med at pendulet svinger op, fordi
opsvinget ligestilles med en øgning af højden over
bordet. Eleven tolker umiddelbart den forøgede
passagetid af fotocellerne ved tilbagesvinget som
formindsket hastighed, fordi formlen v=s/t toner
frem, og da E=1/2mv2 også bliver trigget af hastigheden, ses dette også som mindskning af den
kinetiske energi. Han eller hun kan se se bevægelses- og energigraferne for sig og kan sammenstille
et sted på graferne med bevægelsestilstanden.
En læreproces i fysik kan derfor beskrives som den
proces, hvor den lærende tilegner sig et emnes repræsentationsformer og bevæger sig mellem forskellige repræsentationsformer af emnet. Jo mere
de forskellige repræsentationsformer er integreret
hos den lærende, dvs. jo flere transformationer og
links der er imellem dem, jo bedre er vedkommendes forståelse. Hver enkelt repræsentationsform er udtryk for en delforståelse, og fuld forståelse for et fysikemne kan beskrives som en integration af de forskellige mulige repræsentationsformer af emnet, så man er i stand til frit at
kunne bevæge sig mellem dem. Samtidig kan
denne fulde forståelse opfattes som en kompetence, som evnen til at anvende de kvalifikationer,
som forståelsen giver.
Den kompetente fysiker har alle vidensformerne i
beredskab og kan anvende den form, som er mest
hensigtsmæssig på givent tid og sted. Men
han/hun har også evnen til at kunne koble forskellige repræsentationsformer, så fænomenet ses
gennem alle brillerne på én gang.
Batteriet ses af eleverne som en energikilde, som
noget der kan tilføre de enkelte elektroner en vis
energimængde, og de skal kunne koble det med et
spændingsbegreb. Denne begrebsmæssige forståelse af et batteri skal eleverne kunne anvende i
et kredsløb og kunne tolke ind i tegningen af batteriet – fx ligestille symbolet med spænding med
begrebet spænding.
Et sådant kompetencebegreb harmonerer med et
mere holistiske læringssyn, som fx Shepard udtrykker det:

Hvad om læring ikke er lineær, og hvad om vi ikke
lærer ved at sætte den ene bid sammen med den anden?Hvad om læringsprocessen mere er som en roman af Faulkner hvor man får glimt af de enkelte
ideer før historien falder på plads? ... (Shepard
1991)

Og disse sidste former er nogle vigtige aspekter
ved arbejdet med et emne, som ikke bliver indfanget af de 5 repræsentationsformer.
Så enten skal man operere med flere repræsentationsformer eller udvide indholdet af de 5
nævnte.

Hvis læringsprocessen er en sådan vandren på
kryds og tværs i et læringsmæssig landskab, er det
vigtigt, at eleverne ledes ud i alle delene af landskabet og gør sig klart, hvorledes det hænger sammen.

Det vil dog næppe være hensigtsmæssigt at tildele
alle tilgange til et fænomen en repræsentationsform. For at en synsvinkel på en begivenhed
kan siges at være en repræsentationsform, vil jeg
sige, at den skal udgøre en etableret arbejdsform,
en gennemprøvet og accepteret måde at arbejde
med det pågældende fænomen på.

H V I L K E R E P R Æ S E N TAT I O N S F O R M E R
FINDES DER?

Roths 5 repræsentationsformer er naturligvis
hverken universelle eller fuldt dækkende eller
uden overlap.
Fx har Thorley&Stofflett (1996) en lidt anden liste af repræsentationsformer. De fremhæver, at evnen til at forstå en idé eller et begreb ligger i evnen til at repræsentere ideen og opstiller følgende
liste over muligheder for at gøre det (i parentes er
angivet de i artiklen nævnte repræsentationer af
elektrisk strøm):

Ud over Roths fem repræsentationsformer vil jeg
med baggrund i egen erfaring og foretagne observationer opfatte det som meningsfuldt at operere
med en form, som indfanger evnen til at danne
sig billeder af et fænomen. Man kunne kalde det
en billedlig repræsentation. En form, som i modsætning til den deskriptives strukturerede bearbejdning af faktuelle data tager udgangspunkt i
den lærendes egen begrebsverden. En definition
kunne lyde således:

sproglige udtryk, som indbefatter betegnelser, definitioner, formler osv.
(antal elektriske ladninger pr. tid, i=dq/dt)
adskillende egenskaber, især vigtigt ved tætliggende
begreber
(det indbefatter både stof- og energistrøm)
eksempler
(det som strømmer i en støvsugers elledning)
billeder
(små partikler som bumper gennem et gitter af
metalioner)
analogier eller metaforer
(vandstrøm i et vandrør)
kinæstetiske eller tactile repræsentationer, dvs. bevægelses- eller følelige repræsentationer
(elevageren af elektronbevægelse i leder)
andre repræsentationsformer, fx lydmæssige.

Billedlig repræsentation: Egne mentale billeder af
fænomenet eller begivenheden. At kunne forestille sig hvad strøm er, hvordan et batteri fungerer (måske ser man en pumpe for sig, måske en
person som sparker elektronbolde op ad en
trappe). Analogimodeller og metaforer vil høre
herunder.

Der er både overensstemmelser og forskelle mellem denne liste og Roths. Roths er mere udspecificeret i forskellige sproglige udtryk, men mangler
til gengæld billeder og kinæstetiske o.l. former.

Det er vigtigt at være i stand til at kunne tegne
den opfattelse man har. Dels “primitive” tegninger af ens umiddelbare opfattelse og dels en almindelig tegning af det fænomen, man skal arbejde med, om så det bare er et kar med en dyppekoger i.
Kravet om en billedmæssig formulering kan være
en vej til meningssættelse. En anden måde at lave
sin fortælling om fænomenet på. Pointen er, at
man med udgangspunkt i ligheder repræsenterer
virkeligheden ved at se bort fra nogle sider og
koncentrerer sig om andre, en proces som kombinerer faglige overvejelser med personlig stillingtagen.
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Diagrammer (fx af elektriske kredsløb) er en
særlig billedmæsig repræsentation, som er meget
brugt i fysik, og som er speciel ved, at der gøres
en dyd af ikke at være billedmæssigt i overensstemmelse med virkeligheden, men med vægt på
det der rent begrebsmæssigt skal formidles. Det er
for mange elever svært at gå fra deres forsøg på at
tegne tredimensionale, naturtro forsøgsopstillinger til en sådan symbolafbildning.
Ud over den billedmæssige repræsentationsform
vil jeg også inddrage den motoriske forståelse som
en selvstændig form. Dvs. den kropslige indleven
sig i et fænomen fx ved at agere et begreb eller en
begivenhed. Men blot det at illustrere eller understrege sine udsagn med gestus vil også være en
form for indsigt som er motorisk bundet. Jeg vil
kalde det en
kinæstetisk repræsentation: Den bevægelsesmæssige
opfattelse af et fænomen udtrykt som kropslig
handling.
To e k s e m p l e r

For at illustrere begrebsapparatet har jeg på følgende side vist hvorledes de opstillede
repræsentationsformer manifesterer sig i to klassiske fysikemner, nemlig bølgers brydning og elektrisk strøm.

hvorfor de gør det, de gør det pågældende øjeblik,
vil svaret ofte være, at det er fordi, det står i øvelsesvejledningen. De ser det ikke som en del af en
større helhed, og de ved ikke, hvordan det relaterer sig til helheden. Eleverne ved ikke altid, hvad
pointen i at tegne en graf er, mens de gør det.
Men når de bliver bedt om at finde hældningskoefficienten og tolke den i relation til et fænomen,
kan grafen blive meningsfuld. Det er de mange
gennemløb af alle repræsentationsformer for den
samme begivenhed, der meningssætter de enkelte
repræsentationsformer i sig selv – hvilket nemlig
paradoksalt nok vil sige i relation til de andre!
Ud fra denne opfattelse af hvad læring i fysik
indebærer, kan man derfor opstille nogle retningslinier for undervisningen:
Man må som lærer overveje, hvilke repræsentationsformer der er relevante for et givet emne, og
hvorledes de manifesterer sig i emnet. Det konkrete emne med dets historisk betingede vægtning
af indhold og tilgang vil afgøre, hvilke repræsentationsformer der er mulige, og hvilke der er relevante.
Fx vil kvantemekanik i gymnasiet næppe indeholde megen eksperimenteren. Nogle historisk/filosofiske emner vil måske ikke kræve så mange
matematisk symbolske repræsentationer. Men de
fleste emner vil umiddelbart set blive lært bedst
ved at komme de nævnte repræsentationsformer
igennem.

PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE
KONSEKVENSER

Fysikken, som den bedrives i gymnasiet, betjener
sig af de nævnte repræsentationsformer i sin behandling af emner og fænomener, og det er derfor
også er nødvendigt, at eleverne i vid udstrækning
kender dem og kan bruge dem. De skal kunne
skifte imellem dem alt efter, hvad der er mest
hensigtsmæssigt i den givne situation.
Det svære ved fysik er, at de fleste emner kræver
beherskelse af de fleste af de forskellige repræsentationsformer. Ofte samtidigt. Denne sammenhæng og adskilthed er svær at orientere sig i. De
enkelte arbejdselementer giver måske mening i sig
selv, men kan ikke altid relateres til helheden.
Hvis man spørger eleverne under en fysikøvelse,
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Der ligger et stort fysikdidaktisk arbejde i at udvikle hele spektret af repæsentationsformer inden
for de emner, man arbejder med i gymnasiet.
Man har traditionelt arbejdet meget med matematiske, begrebsmæssige og eksperimentelle
repræsentationer, hvorimod der er en svag tradition for at anvende især den billedmæssige og den
kinæstetiske repræsentationsform i gymnasiet. En
undersøgelse af de skriftlige studentereksamensopgaver i fysik (Claussen m.fl. 2000) viser da
også, at netop det at tegne ikke indgår i elevers
opgaveløsning, på trods af at det ville kunne
hjælpe mange på vej til en løsning af de stillede
opgaver.
Arbejde med disse repræsentationsformer har der-
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Sammenhæng mellem indfaldsvinkel og brydningsvinkel

Matematisk deskriptiv repræsentation
Består af de tabeller, grafer o.l. der kan fremstilles på
basis af indsamlede data.

Huygens princip
Interferens

Soldater der marcherer på række fra græsmark til
pløjemark og omvendt

Lade eleverne gå i takt med hinanden under armen
fra en overflade til en anden

Begrebsmæssig repræsentation
Består af de love, begreber, generalisationer, teorier
som kan forklare de observerede fænomener.

Billedlig repræsentation
Mentale billeder af fænomenet. Metaforer. Tegninger. Analogimodeller.

Kinæstetisk repræsentation
Bevægelsesmæssig opfattelse udtrykt i kropslig handling

v1sini=v2sinb
sin igrænse= v1/v2

Laserens egenskaber.
Hvad er indfaldsvinklen?
Metoder til vinkelmåling

Eksperimentel repræsentation
Indeholder viden om det anvendte materiel, måleinstrumenter, software o.l. Hvilke muligheder og
begrænsninger har en given forsøgsopstilling?

Matematisk symbolsk rep.
Dannes af de funktioner som beskriver datasættene
og de manipulationer man kan foretage på funktionerne (som fx deres afledede).

Laserlys gennem prisme.
Laserlys’ brydning i vand. Totalreflektion.
Hvidt lys gennem prisme: Farverne ..

Fænomenologisk repræsentation
En beskrivelse af det fænomen eller den begivenhed
man analyserer. Hvad sker der? Hvad kan vi
observere direkte?

Lysets brydning

Eksempler på repræsentationsformer i fysikemner

Elever agerer elektronbevægelse i leder

Små partikler som bumper gennem et gitter af
metalioner
Vandstrøm i et vandrør

Strømstyrke er ladninger pr. tid
Elektriske ladninger transporterer energi
Elektriske ladninger har en magnetisk virkning

Kirchhoffs 1. lov
E=RI2t
U=RI

Måling af ladning
Sammenhørende værdier for I, t og ∆T for dyppekoger

Aflæsning og placering af amperemeter

Viserudslag.
Varmeudvikling.
Lys.
Det kan ikke ses direkte. Gnister?

Elektrisk strøm

imod større udbredelse i folkeskolen, så megen inspiration kan utvivlsomt hentes her. Men også i
udlandet er der arbejdet meget hermed. Glynn
and Takahashi har undersøgt betydningen af at
anvende analogier i science-undervisning og konkluderer, at det i høj grad har fremmet elevernes
begrebsforståelse:
The analogy provided both a conceptual foundation
and a bridge to understanding the relatively abstract, less familiar target concept (Glynn and Takahashi 1998, p.1145)

Sådanne motoriske aktiviteter er også mere almindelige i folkeskolen end i gymnasiet, men igen
tror jeg, at der er store muligheder for at hente inspiration til gymnasiet fra folkeskole og udland.
I sin undervisning har x-klassens lærer flere gange
fokuseret på tegningens betydning især i opgaveregning og har stillet opgaver, hvis erklærede
formål var at lære at tegne en tegning som en vej
til løsning af opgaven. Sebastian Horst (1999) giver en række gode eksempler på illustrationers
funktion og uundværlighed (fra universitetsfysikken). Han skriver

Desuden øgede det hukommelsen:
... the analogy presumably acted as a mediator and
made the corresponding features of the target more
understandable and therefore memorable. The analogy facilitated students’ recall of target features both
immediately after text study and 2 weeks later. Thus,
the effect of the analogy was a stable one (samme,
p.1144/45)
I den beskrevne undervisning blev analogierne
konstrueret gennem seks trin:
1. Introduktion af det der skal laves analogi af
2. Forklaring af analogien
3. Identifikation af relevante karakteristika
4. Kortlægning af ligheder
5. Påpegning af hvor analogien bryder sammen
6. Konklusion
Det vil være nyttigt at lære elever at udvikle en
strategi i lighed med ovenstående, så de selv kan
udvikle analogier, ligesom det som lærer er nyttigt
at have et beredskab af analogier til brug i undervisningen.
Det er selvfølgelig vigtigt at vælge analogien med
omhu, og at gøre meget ud af det næstsidste
punkt i konstruktionsprocesen. En fejlagtig analogi eller en analogi, hvor svaghederne ikke påpeges, kan være med til at opbygge og fastholde fejlopfattelser.
Dolin og Ingerslev (1994) fortæller om erfaringer
med at lade elever imitere en bølge for hinanden.
Det gav eleverne en bedre forståelse hurtigere.
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Fysik bliver først rigtig anvendelig når man besidder
de matematiske færdigheder der gør faget til et fremragende redskab til kvantitative forudsigelser – en
evne som muligvis ikke findes tilsvarende i noget andet fag. Men hvor matematikken i høj grad giver fysikken sin store anvendelighed, mener jeg billederne
er afgørende for forståelsen. For mig at se er der ikke
noget enten-eller mellem matematisk formalisme og
visuelle fremstillinger det er to sider af samme fag!
(s.93)
Som lærer vil det være nyttigt at tilrettelægge
undervisningen, så alle de mulige repræsentationsformer bliver gennemarbejdet – flere gange.
Man må tvinge eleverne til at skifte mellem de
forskellige former fx ved hjælp af spørgsmål, opgaver, øvelser. Ikke således at det bliver en diffus
cyklen rundt mellem nogle strukturelle størrelser,
men så det klart fremgår, hvorledes de udspringer
af det behandlede fænomen. Samtidig kan man
bevidstgøre eleverne om, hvilke repræsentationsformer de arbejder med, når de gør det, så repræsentationsformerne efterhånden bliver kompetencer, redskaber, de selv kan anvende i behandling
af fysiske problemstillinger.
Hvor man skal starte må afhænge af den konkrete
situation, men ofte vil en kvalitativ (fænomenologisk) tilgang være at foretrække frem for en kvantitativ (deskriptiv, matematisk symbolsk). Wagenschein skrev i 1962: Teach qualitative knowledge first, avoid premature quantitative knowledge
(her efter Jung, 1993).
Det vil fx sige at man ved en fysikøvelse i et

emne, man lige er startet på, ikke skal fokusere på
måling af størrelser, men snarere på en kvalitativ
beskrivelse af fænomenet. Derefter kan man evt.
lade eleverne samle måleresultater som kan bruges
til en matematisk repræsentation.
Man kan også forestille sig, at man lader grupper
diskutere et fysisk fænomen eller emne med det
krav, at de enkelte elever i gruppen skal indgå i
diskussionen/samtalen med hver sin forskellige
repræsentationsform som udgangsposition.
De nævnte repræsentationsformer har forskellig
vægtning af kvalitativ og kvantitativ fysik. Den
fænomenologiske og den billedmæssige og kinæstetiske tilgang er de mest kvalitative, mens den
deskriptive og den matematisk symbolske tilgang
er de mest kvantitative. Valget af faglig tilgang får
derfor betydning for vægtningen mellem det kvalitative og det kvantitative aspekt i fysikken.
Mange undersøgelser viser nytten af at arbejde
med kvalitative tilgange2. En kvalitativ repræsentation af et problem vil ofte kunne organisere det
opstillede problem på en måde, som fremmer en
løsningsmetode, som mere naturligt aktiverer de
formler, der skal anvendes. Dette skal ses i modsætning til mange elevers bevidstløse anvendelse
af formelsamling, når de skal løse opgaver. At løse
problemer i fysik er i høj grad et spørgsmål om at
kunne indpasse det foreliggende problem i fysikkens verden. At kunne indkredse hvilket emneområde problemet er rejst inden for, hvilke forudsætninger der er gjort, hvilke typer fænomener vi
ser på osv. Først til sidst skal de kvantitative formler anvendes.
Mange problemer kan principielt løses rent kvalitativt, og brugen af et større formelapparat vil
blot virke forvirrende.
I sidste ende er vægtningen mellem det kvalitative
og det kvantitative også et udtryk for hvilket formål, man har med fysikundervisningen. Fysik er
uden diskussion også et kvantitativt fag, men det
kvantitative giver kun mening på baggrund af en
solid kvalitativ forståelse. Hvis vægten lægges på
kvantitative sider, vil det ofte flytte fokus fra en
begrebsforståelse over til gold formelrytteri.
Desuden vil en øget vægtning af modellering og

kritisk forholden sig til modeller nok stille større
krav til beherskelse af kvalitative argumenter.
K O B L I N G T I L G A R D N E R S M U LT I P L E
INTELLIGENSER

Det er vigtigt at slå fast at repræsentationsformerne ikke er udsprunget af nogen læringsteori.
Man kan således ikke ud fra en general teori om,
hvad læring er, argumentere for at de skulle udgøre nødvendige aspekter af en læreproces (som fx
Bruners tre repræsentationsformer der postuleres
tilsammen at dække det menneskelige udviklingsspektrum). Men jeg mener nok det vil være muligt at koble dem til fx Gardners teori om multiple intelligenser. Hvis menneskets intelligens er
sat sammen af en række forskellige intelligenser
for fx sprog, det logisk-matematiske, det rumlige,
det kropslige kinæstetiske, det personligt indre
mm er det ikke så underligt, at der gennem tiden
har udviklet sig nogle betragtningsmåder på
omverdensfænomener, som hver især har deres
udspring i disse intelligenser. Og da der også er
udviklet en læringsteori med udgangspunkt i
Gardners intelligensteori, vil man måske ad denne
vej kunne argumentere for at læreprocesser i fysik
(som i alle andre fag) bør tage udgangspunkt i de
forskellige repræsentationsformer. En forståelse,
som dækker hele intelligensspektret – og en undervisning som tilgodeser alle de forskellige elevtypers forskellige intelligensprofiler – skal derfor
komme gennem alle de forskellige intelligensers
måde at repræsentere og forstå verden på.
Lauersen (1997) har samlet en række af Gardners
artikler, som dækker hans teoretiske overvejelser,
og som giver nogle bud på undervisningsmæssige
konsekvenser. Der er desuden udgivet en række
(især) amerikanske lærebøger, som er skrevet med
inddragelse af Gardners teori, hvor der lægges
vægt på at stoffet præsenteres på de forskellige
måder, som svarer til de forskellige intelligensformer (se fx Lazear 1990).

2

(Larkin, 1983) har samlet en række af disse undersøgelser
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Kapitel 8
E K S P E R I M E N T E LT A R B E J D E I F Y S I K
Af Verner Schilling

Praktisk arbejde (hovedsageligt i laboratoriet) har
i hele det sidste århundrede været en integreret
del af fysikfaget i gymnasiet. Der har været vekslende syn på hvad formålet med denne del af
undervisningen er, men en gennemgående
begrundelse har været den vægt man har tillagt
den pædagogiske betydning af elevernes selvvirksomhed (Beyer 1996), og overbevisningen om
den afgørende betydning af det praktiske arbejde
er i dag hos de fleste fysiklærere så grundfæstet og
indiskutabel som nogen sinde.
Især i de senere år har der imidlertid i den didaktiske forskning været rejst alvorlig tvivl om hvorvidt det praktiske arbejde overhovedet kan bidrage til at frembringe de læringsresultater man hidtil har forventet af det. Det billede der typisk tegner sig af de sidste par årtiers forskning på området er at
There is insufficient evidence that laboratories
promote better understanding of the methods of science and of abstraction and processes, make information memorable, reveal links between topics, and
motivate (White 1996)
Der er næppe heller tvivl om at mange lærere,
selv om de ikke grundlæggende sætter spørgsmålstegn ved det praktiske arbejde, har en ubehagelig fornemmelse af at deres elever ikke får det
ud af det de burde få. Men hvordan de kunne få
mere ud af det praktiske arbejde, og hvad de i
givet fald skulle få ud af det er der ikke mange
der har et godt bud på.
Heller ikke den fysikdidaktiske forskning byder
på overbevisende svar. Der har som sagt været
skrevet en hel del om hvad det praktiske arbejde
ikke kan udrette i læringsmæssig henseende (se
f.eks. Jenkins 1999). Der er blevet sagt langt
mindre om hvad det måske alligevel kan. Det kan
selvfølgelig skyldes at dets muligheder faktisk er
stærkt overvurderede. Men det kan også skyldes

at det praktiske arbejde skal ændres væsentligt i
forhold til den måde hvorpå det tilrettelægges af
de fleste lærere i dag, for bedre at kunne opfylde
nogle af de opstillede mål.
Forestillingen om det praktiske arbejdes betydning for elevernes begrebsudvikling falder godt i
tråd med en konstruktivistisk forståelsesramme.
Netop når eleverne tumler med konkrete genstande og fænomener hvorpå begreberne skal
anvendes er det nærliggende at formode at
begrebskonstruktion i særlig grad finder sted (se
f.eks. Thomsen 1993, Welzel 1998). Når det tilsyneladende ikke sker ret ofte, kan det skyldes at
det praktiske arbejde, som det almindeligvis tilrettelægges, slet ikke tvinger eleverne til at bringe
deres (fysik)begrebsapparat i anvendelse.
Den følgende diskussion skal ikke opfattes som
en anvisning på hvordan undervisningen i laboratoriet bør gennemføres. Der er tale om et forsøg
på at give en oversigt over nogle problemer og
muligheder i laboratoriearbejdet. Jeg vil diskutere
nogle af de mange forskellige mål der kan opstilles for laboratorieundervisning og se på hvordan
mulighederne for at nå målene hænger sammen
med den måde hvorpå elevernes arbejde tilrettelægges. Det er først og fremmest sammenhængen
mellem form og undervisningsmål der fokuseres
på, og der indgår derfor ikke særlige overvejelser
over den motiverende betydning af hvilke emner
der vælges som grundlag for laboratorieundersøgelser. De eksempler på laboratoriearbejde fra ALF-observationerne der vil blive
brugt til at illustrere gennemgangen, er, hvad
emnerne angår, ganske typiske for gymnasiets
undervisning.
FORMÅLET MED
L A B O R AT O R I E A R B E J D E T I F Y S I K

Der er tidens løb blevet formuleret en lang række
mulige mål for det praktiske arbejde. De kan
groft inddeles i to grupper: De der omhandler til117

egnelsen af (en del af ) fysikken som eksisterende
tankebygning med begreber og teorier, og de der
omhandler de processer der har betydning i praktisk arbejde. Her anføres nogle eksempler på formål der har været nævnt (En klassifikation findes
f.eks. i Millar et al.1999):
Teori:
T1. Eleverne finder selv frem til (for dem) nye
principper og sammenhænge.
T2. Eleverne verificerer lovmæssigheder de har
lært i den teoretiske undervisning.
T3. Teorien belyses gennem eksperimenter så
eleverne får en bedre forståelse af den.
Proces:
P1. Eleverne lærer at observere og beskrive fænomener.
P2. Eleverne lærer eksperimentelle færdigheder:
at manipulere laboratorieudstyr og foretage
målinger.
P3. Eleverne lærer at planlægge eksperimentelle
undersøgelser, herunder at forstå hvad et
kontrolleret eksperiment er.
P4. Eleverne lærer at behandle eksperimentelle
data
P5. Eleverne lærer at formidle resultatet af deres
arbejde.
Beskrivelsen af procesmålene kan uddybes. At
foretage målinger og gennemføre et kontrolleret
eksperiment forudsætter en viden og nogle færdigheder som er vanskelige at lære, og som der
ofte ikke lægges særlig stor vægt på i undervisningen (Gott og Duggan 1995). Eleverne skal lære
at forstå betydningen af
•
at identificere variable
•
variabelkontrol
•
at skelne mellem forskellige typer af variable
•
antallet af målinger i en måleserie
•
usikkerhed
•
grafer og tabeller
Man kan sige at der her er tale om et ”teori”aspekt som består, ikke af fysikkens teorier, men
af en viden om hvordan man kan uddrage informationer af iagttagelser og eksperimenter.
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Te o r i d e l e n

Lad os først se på punkterne under ”teori”. Der
har traditionelt knyttet sig betydelige forventninger til muligheden for at formidle teori via
laboratorieundervisningen, og de deles sikkert af
et flertal af lærere, selv om de fleste nok har
erkendt at T1 (eleverne finder frem til nye principper) er en illusion. Den proces ved hvilken
videnskaben frembringer nye principper er et
kompliceret samspil af metafysiske grundantagelser, teoretiske diskussioner og eksperimentelle
undersøgelser, og der er ingen grund til at tro at
elever meningsfuldt kan efterligne en sådan proces når det drejer sig om centrale fysiske lovmæssigheder.
Hvad T2 (eleverne verificerer lovmæssigheder)
angår, virker det mere plausibelt at eleverne kan
udføre målinger som overbeviser dem om, eller i
hvert fald får det til at fremstå som rimeligt, at en
fysisk lov er korrekt. Et eksempel kan være ”eftervisning” af Newtons 2.lov v.hj.a. en luftpudebane. Men det er nok tvivlsomt om en sådan øvelse, eller andet laboratoriearbejde, særlig ofte giver
eleverne en oplevelse af at have bekræftet eller
eftervist en lovmæssighed. En forudsætning for at
have fået denne oplevelse er at de har kunnet
mønstre en form for tvivl om lovens gyldighed.
Men har de det? Og er det overhovedet rimeligt
at opfordre dem til at nære en sådan tvivl? Sagen
er jo, at hvis elevernes resultater ikke stemmer
med loven, så formoder de en fejl i målingerne,
snarere end i loven. Og det vil vel også være det
eneste rimelige – også en lærer vil i en sådan situation normalt opfordre til at overveje fejlkilder og
fejlmålinger. Et andet problem med at bede eleverne tvivle (mere eller mindre på skrømt) om en
fysisk lov er at en sådan tvivl kræver en dybere
forståelse af loven end de i reglen er i besiddelse
af – en forståelse som de måske bl.a. forventes at
opnå gennem laboratorieøvelsen.
En øvelse som ”Newtons 2. lov på luftpudebane”
vil ofte for eleverne fremstå som en øvelse i korrekt håndtering af et kompliceret måleapparatur,
og succeskriteriet i øvelsen bliver så snarere at
teorien bekræfter målingerne end at målingerne
bekræfter teorien.
Men hvis eleverne sjældent oplever at teorien bliver bekræftet af laboratorieøvelser, kunne man i

hvert fald forvente at eleverne får en bedre forståelse af teorien og begreberne gennem laboratoriearbejdet (T3). Det forekommer da også at
være det mindste man kan forlange hvis det praktiske arbejde overhovedet skal spille en rolle i formidlingen af fysikkens teori- og begrebsverden.
Desværre er der noget der tyder på at laboratoriearbejdet kun sjældent bidrager nævneværdigt til
en sådan forståelse. En stor international undersøgelse (Lapointe et al. 1992) af 13-åriges begrebsforståelse inden for naturvidenskab i 20 lande viste stort set ingen sammenhæng mellem
begrebsforståelsen og hyppigheden af det praktiske arbejde, der varierede fra aldrig til en gang
om ugen. Dette er måske ikke så overraskende
endda når man betænker i hvor ringe grad teoretiske overvejelser indgår i de fleste elevers laboratorieaktivitet, også i det danske gymnasium, som
vi bl.a. ser det illustreret i de eksempler på laboratoriearbejde der diskuteres senere i dette kapitel.
Procesdelen

Hvis det praktiske arbejde virkelig ikke er egnet
til at formidle teorien, kommer hele byrden med
hensyn til at retfærdiggøre det praktiske arbejde i
fysik til at hvile på procesdelen. En ekstrem
udgave af dette synspunkt er at de to dele stort
set intet har med hinanden at gøre, men at de
hver for sig har værdi i sig selv. Det praktiske
arbejde bliver så nærmest et særskilt fag hvor man
lærer at undersøge naturen, lærer videnskabelig
metode osv. (Woolnough 1998). Det praktiske
arbejde tilskrives ud fra denne tankegang ikke
nogen funktion i formidlingen af fagets teoretiske
aspekter.
Man kan altså betragte laboratoriearbejdet som et
mål i sig selv, i den forstand at kompetence i
fysik ikke bare omfatter forståelse af fysikkens
teorier, men også evnen til at begå sig i et laboratorium og udføre eksperimenter, en evne der altså
ses som stort set uafhængig af viden om fysik.
Nogle spørgsmål melder sig imidlertid her, som
viser det problematiske i på denne måde at isolere
det praktiske arbejde fra teorien. Først et par der
angår P2 (eksperimentelle færdigheder). Er
laboratorietekniske færdigheder virkelig i sig selv
en central kompetence for en gymnasieelev? Er

det vigtigt for at kunne klare sig i det moderne
samfund at man kan begå sig i et typisk skolefysiklaboratorium? Eller kan det hævdes i en eller
anden forstand at høre til almen dannelse? Et
andet spørgsmål angår ønsket om at lære eleverne
at planlægge en eksperimentel undersøgelse og
forstå betydningen af et kontrolleret eksperiment
(P3). Kan en sådan evne opøves uden at arbejde
inden for en vis teoretisk og begrebsmæssig ramme (f.eks. fysikkens)? Kan man formulere et
eksperimentelt problem og fastlægge hvilke
variable der skal undersøges uden at tage
udgangspunkt i en bestemt begrebs- og teori
verden?
Sandheden er snarere at fysikkens teorier og eksperimentelle metoder hører uløseligt sammen.
Altså at teorier i betydelig grad må være bestemmende for hvad der undersøges i laboratoriet, og
hvordan det gøres; og at teorier bl.a. får mening
ved at kunne forbindes med en fænomenverden
som eleverne selv kan opleve, f.eks. i laboratoriet.
Man kan formulere dette som et mål der overskrider den ovenfor brugte skelnen:
• Eleverne lærer at forbinde fysikken med virkeligheden.
LÆRERNES HOLDNING

Der er i England gennemført en lang række
undersøgelser af fysiklæreres holdninger til
spørgsmålet om formålet med laboratoriearbejdet. I tre undersøgelser i henholdsvis 1962, 1975
og 1996 (Woolnough, 1998) ser vi en vis udvikling i lærerenes indstilling. I nedenstående tabel
er resultaterne fra de tre undersøgelser anført. De
mål der drejer sig om at forbinde det praktiske
arbejde med teorien er særligt markeret (T1, T2,
T3). Tallene angiver lærernes syn på den relative
vigtighed af ti mulige mål hvor 1 betyder mest
vigtigt og 10 mindst vigtigt.
Fælles for resultaterne i alle tre undersøgelser er
at det formål lærerne tillægger størst betydning er
“To encourage accurate observation and description”. Hvis vi ser på de andre mulige formål
lærerne blev præsenteret for, ændrer holdningerne
til deres relative betydning sig markant: Fra stærk
vægtning af formidling af teoretisk indhold til en
hovedvægt på procesorienterede mål. I under119

Læreres opfattelse af det praktiske arbejdes rolle i fysikundervisningen, 1962, 1975, 1996
(For elever i aldersgruppen 16-18, altså svarende til det danske gymnasium)

AIMS
To make phenomena more real through experience
To practice seeing problems and seeking ways to solve them
To promote a logical, reasoning method of thought
To encourage accurate observation and description
For finding facts and arriving at new principles (T1)
To elucidate theoretical work as an aid to comprehension (T3)
To arouse and maintain interest
To develop specific manipulative skills
To verify facts and principles already taught (T2)
To satisfy National Curriculum and GSCE requirements

søgelsen fra 1962 kommer følgende formål ind
på en andenplads: “To elucidate theoretical work
as an aid to comprehension” (T3). Og på tredjepladsen nævnes: “For finding facts and arriving at
new principles” (T1). Efter disse læreres mening
har laboratoriearbejdet altså en central betydning
for teori- og begrebsudviklingen hos eleverne, og
det synspunkt at eleverne i laboratoriet kan finde
frem til nye principper er åbenbart udbredt.
I 1975 er disse to formål (belyse teorien og finde
frem til nye principper) gledet ned på hhv. sjette
og ottende pladsen ud af ti mulige. I stedet får vi
på andenpladsen: “To make phenomena more
real through experience”, og på tredjepladsen:
“To promote a logical, reasoning method of thought”. I 1996 avancerer dette formål (at fremme
logisk ræsonnement) til andenpladsen, og på
tredjepladsen får vi: “To practise seeing problems,
and seeking ways to solve them”. Dette formål
optrådte i 1962 på ottendepladsen og i 1975 på
syvendepladsen. Det formål der i 1962 kom ind
på en tredjeplads: “For finding facts and arriving
at new principles”, er nu gledet ned på en tiendeplads af ti mulige, efter det intetsigende “At opfylde bekendtgørelseskravene”.
Vi ser altså i denne engelske undersøgelse en
ændring i lærernes forestillinger om den mulige
pædagogiske effekt af laboratorieundervisningen.
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Kerr
1962
7
8
4
1
3
2
9
6
5
10

Oxford
1975
2
7
3
1
8
6
4
5
10
9

Oxford
1996
4
3
2
1
10
5
6
7
8
9

Dette skyldes uden tvivl en ændret opfattelse af
hvad denne undervisningsform egentlig formår.
Mange undersøgelser (se henvisninger hos Woolnough, 1999) har sået alvorlig tvivl om laboratorieundervisningens effektivitet med hensyn til
at give eleverne en forståelse af fysikkens begreber
og teorier. Men ændringen kan meget vel også
skyldes en forskydning i lærernes ideer om hvad
der er formålet med fysikundervisningen i det
hele taget. Det er påfaldende at bortset fra den
uændrede topprioritering af ønsket om i laboratoriet at lære eleverne præcis iagttagelse og beskrivelse af naturfænomener, så har målet at bibringe
eleverne en forståelse af teorierne veget pladsen
for mere almene kompetencer: at kunne ræsonnere logisk, at kunne identificere problemer, at
kunne udtænke måder hvorpå problemer kan
løses. Formål som i 1962 blev prioriteret lavt.
Selv om der ikke i Danmark er foretaget tilsvarende undersøgelser af udviklingen i gymnasielæreres holdninger, er der grund til at formode et
lignende billede her. Af en undersøgelse (GFII)
gennemført af Center for Naturfagenes Didaktik
i 1998 af fysikundervisningen i 1.g (Krogh og
Thomsen 2000) fremgår det at læringsmål som
”at opnå indsigt i fysikkens arbejdsmetoder” og
”udvikling af en undersøgende/eksperimenterende holdning” prioriteres højt (tilslutning fra hhv.
64% og 52% af de adspurgte lærere).

Nu er læreres svar på spørgsmålet om hvad de
anser for vigtigt i fysikundervisningen ikke det
samme som en beskrivelse af hvad de rent faktisk
gør. Dertil er de uskrevne traditioner for undervisningsformen alt for stærk, tiden til fornyelse
alt for knap, de forhåndenværende ressourcer alt
for begrænsede. De samme lærere der anfører de
ovenfor anførte almene kompetencer ”to encourage accurate observation and description” og ”to
promote a logical, reasoning method of thought”
som højt prioriterede mål angiver da også at de
eksperimenter som de oftest lader deres elever
udføre er “strukturerede eksperimenter forbundet
med teorien”. Altså det vi normalt ville kalde
“kogebogsforsøg”. I den nævnte danske undersøgelse ser vi noget lignende.
Men det er ikke nødvendigvis bare traditionen og
begrænsede ressourcer der har resulteret i konflikten mellem praksis og de opstillede pædagogiske
mål. Der har sikkert også været et ønske om at nå
flere forskellige mål på samme tid, og en manglende refleksion hos mange lærere over den pædagogiske effekt af forskellige aktiviteter i laboratoriet.
En af de forskere der har været mest skeptisk over
for laboratoriearbejdet som det normalt ser ud i
dag er Brian Woolnough.
Han trækker tingene skarpt op:
...much practical work is ineffective, unscientific
and a positive deterrent for many students to continue with their science. It is ineffective in helping the
students understand the concepts and theories of science.. It is unscientific in that it is quite unlike real
scientific activity. And it is boring and time-wasting
for many students who find it unnecessary and
unstimulating.
I would argue that much of this ineffectiveness has
been caused by a fundamental, and long lasting,
confusion and conflict between aims for doing practical work.. We could argue that there are two
main aims for teaching science, to know what and
to know how – helping students understand the concepts of science and the processes of science. Science
teaching should help the students know and understand the principles and theories of science and also

understand and appreciate the way that scientists
work. The problems arise when practical work is
used with the hope of meeting both of these aims at
– the same time. I would contend that trying to fulfill both aims in the same experiment will prevent
the achievement of either – if we so tightly structure
the practical that it clarifies the theory we will not
allow the student to experiment freely, if we encourage the students to investigate the problem independently it is unlikely that they will discover “the right
theory”. (Woolnough, 1998)
Woolnough sætter her fingeren på et afgørende
dilemma i undervisningen i laboratoriet: Hvis
eleverne skal udvikle en forståelse for ”fysikkens
arbejdsmetoder” og udvikle ”en undersøgende/eksperimenterende holdning” må de have en
høj grad af frihed, deres egne fortolkningsforsøg
og begrebskonstruktioner må tages alvorligt. Hvis
de på den anden side skal udbygge deres forståelse for de (officielle) fysiske teorier og begreber
kan en meget håndfast styring af deres arbejdsproces ofte synes nødvendig.
Dilemmaet sætter fokus på en afgørende forskel
mellem den videnskabelige forskningsproces og
elevernes læreproces i skolen: Der er forskel på at
skabe fysik og at genskabe fysiske teorier.
Woolnough skelner mellem læringsmålene to
know what og to know how, svarende til det vi har
kaldt teorirelaterede mål og procesrelaterede mål.
Vi kan måske hertil føje et to know about. Hodson (1996) grupperer således de forskellige mål på
denne måde:
To help students learn science – acquire and
develop conceptual and theoretical knowledge.
To help students learn about science – develop an
understanding of the nature and methods of science and an awareness of the complex interactions among science, technology, society and the
environment.
To enable students to do science – engage in and
develop expertise scientific inquiry and problem
solving.
Spørgsmålet bliver så om der findes aktiviteter i
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laboratoriet der er egnede til at nå et eller flere af
disse mål, og hvilke typer aktiviteter der bedst
fremmer hver enkelt af dem.

Tiberghien (1999) og af Albert Paulsen (Goldbech, Touborg, Würtz (1992)).Tallene i skemaet
forklares senere.

FORMER FOR

Skemaet giver kun en grov oversigt over spektret
af frihedsgrader. Det er også vigtigt at gøre sig
klart at de indbyrdes lapper over hinanden.
Problemformuleringen hænger f.eks. nøje sammen med planlægningen og det teoretiske
udgangspunkt. Alligevel kan det være nyttigt at
foretage en skelnen, fordi det er muligt for læreren at indskrænke elevens frihed til at omfatte
bestemte udvalgte faser af den ellers sammenhængende proces.

L A B O R AT O R I E A R B E J D E

Praktisk arbejde kan antage vidt forskellige former og kan klassificeres på mange måder (se Millar et al.1999, Nielsen & Paulsen 1992, Thomsen
1993). Man kan f.eks. klassificere efter hvor
megen frihed eleven har til at træffe valg (er det
eleven eller læreren der bestemmer: problem,
hjælpemidler, fremgangsmåde, fortolkning af
resultater). I den ene ende af dette spektrum har
vi øvelsen hvor eleven ikke har nogen valgfrihed
overhovedet og allerhøjst skal gøre sig overvejelser
over årsagen til eventuelle afvigelser mellem resultatet af øvelsen og det på forhånd givne svar. I
den anden ende ligger den helt åbne eksperimentelle undersøgelse hvor både problemformulering,
gennemførelsen, og fortolkningen af datamaterialet er overladt til eleven. Man kan også klassificere efter problemets art (f.eks. undersøge en sammenhæng, teste en forudsigelse, gøre rede for og
forklare et fænomen). Af interesse er sammenhængen mellem arten af det praktiske arbejde og
de læringsmål der nås.
Herunder anføres en mulig klassificering i forhold til åbenhed. Den er bl.a. inspireret af klassificeringer udformet af Millar, Le Maréchal,

Hvad problemformuleringen angår, kan hele processen fra en diffus undren over en indsnævring
af problemområdet til en præcis formulering af et
konret fysisk problem være helt overladt til eleverne, eller den kan gennemløbes af elever og
lærer i fællesskab. Læreren kan også have foretaget en problemafgrænsning, så kun den sidste del
af processen overlades til eleverne. Endelig kan
også selve det konkrete problem være formuleret
af læreren på forhånd.
I planlægningsfasen kan det være helt overladt til
eleverne at udtænke hvad de skal måle, og hvordan, eller læreren kan have bestemt udstyret og
dermed indskrænket friheden i planlægningen.
Men læreren kan også have overtaget planlægnin-

Grader af åbenhed i
Laboratoriearbejdet
Undersøgelsens formål /
Problemformulering
Planlægning (a)
Valg af udstyr
Planlægning (b)
Valg af procedure
Teoretisk forankring af databehandling og fortolkning
Valg af metoder til databehandling
Produkt/ Resultat/
Forventet konklusion
Fortolkning/
Vurdering af resultater
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Bestemt af
Lærer

Bestemt af
Elev

1 2 3

4 5

1 2 3

4 5

1 3
(1) 2 (3)
1 2 3

2 4 5
(1) (3) 4 5
4 5

1 2 3

4 5

(1) (2) (3)

(1) (2) (3) 4 5

gen helt, så eleverne får udleveret en præcis
beskrivelse af proceduren (”kogebog”).
Punktet teoretisk forankring af databehandling og
fortolkning handler om i hvilken grad eleverne
forventes at opbygge en teoretisk beskrivelse eller
forståelsesramme af de fænomener de arbejder
med. Også her er der tale om et bredt spektrum:
I den ene ende af spektret skal eleverne selv identificere de teorier og begrebsstrukturer der skal
danne grundlag for problemformuleringen, konstruere beskrivelser og modeller på basis af deres
eksperimentelle resultater, og fortolke disse i forhold til det teoretiske grundlag. I den anden ende
får eleverne præcis at vide hvilke formler måleresultaterne skal sættes ind i.
Metoder til databehandling kan f.eks. være organisering af data i tabel, grafisk afbildning og analyse
af graf, middelværdiberegninger, brug af regneark, indsættelse af data i computermodeller. Også
fortolkning af ikke umiddelbart gennemskuelige
måledata (som f.eks. prikker på en timerstrimmel
eller hastighedsmålinger med fotoceller) kan henregnes til denne kategori.
Med hensyn til resultatet af laboratoriearbejdet
spænder mulighederne fra den helt åbne undersøgelse som ingen (hverken elever eller lærer) ved
hvor ender, over undersøgelser hvor eleverne
bevæger sig ud i et ukendt område som dog er
velkendt for læreren, til øvelser hvor eleverne
f.eks. skal måle en størrelse og sammenligne den
med tabelværdien, eller eftervise en kendt lovmæssighed.
Også den endelige vurdering af resultaterne kan
være lagt i mere eller mindre faste rammer: Fra
helt selvstændige elevovervejelser af resultaternes
troværdighed og betydning til en vurdering af
måleusikkerhed og sammenligning af denne med
afvigelsen fra tabelværdien.
Den ovenstående gennemgang skal vise at der er
et meget stort antal valgmuligheder for læreren
med hensyn til hvad og hvor meget der skal være
overladt til eleverne i det eksperimentelle arbejde.

I det følgende diskuteres forskellige former for
laboratoriearbejde nærmere. Diskussionen vil blive illustreret med iagttagelser af fem udvalgte
eksempler i de to klasser vi har observeret.
De fem eksempler er søgt placeret i skema 1.
De deler sig naturligt i to grupper:
”Lukkede” eksperimentelle undersøgelser:
1. Bestemmelse af specifik smeltevarme for is
og specifik fordampningsvarme for vand
(1y)
2. Undersøgelse af batteri (2x)
3. Luftpudebanen (2y)
Øvelserne adskiller sig på følgende måde fra hinanden:
Den første (bestemmelse af specifik smeltevarme
for is og specifik fordampningsvarme for vand) er
karakteriseret ved at der anvendes forholdsvis
simpelt udstyr (skumplastbæger, termometer,
vandkedel), men at der af eleverne kræves matematisk prægede teoretiske overvejelser af betydelig sværhedsgrad for klassetrinet.
Desuden var øvelsen knyttet sammen med en
temmelig omfattende usikkerhedsanalyse på
regneark.
I den anden (undersøgelse af batteri) benyttes
apparatur der er lidt mere uigennemskueligt. Til
gengæld er den tilknyttede teori matematisk simplere.
Den tredje (luftpudebanen) er karakteriseret ved
at der benyttes særdeles kompliceret apparatur:
Luftpudebane, fotoceller, computer med program
til dataopsamling. Eleverne forventes at indføre
teoretiske sammenhænge i computerprogrammet,
og fortolke de af computeren registrerede og
beregnede data.
”Åbne” eksperimentelle undersøgelser:
4. Undersøgelse af hoppende bold (2y)
5. Undersøgelse af vandstråle der rammer
bægerglas på vægt (2y)
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Disse to undersøgelser er begge åbne i den forstand at den konkrete problemformulering helt er
overladt til eleverne, mens det fænomen der gøres
til genstand for undersøgelse er valgt af læreren.

Som nævnt tidligere er der ikke meget grund til
at tro at denne type øvelser bidrager nævneværdigt til udvikling af elevernes teori- og begrebsforståelse.

I skemaet er de fem øvelser søgt placeret efter den
frihedsgrad eleverne har fået.

Lad os se på et eksempel for bedre at forstå årsagen til dette. I den første af de ovenfor nævnte
øvelser gik ud på at finde hhv. smelte- og
fordampningsvarme. Eleverne fik en nøje beskrivelse af proceduren (se bilag 1). Her følger
beskrivelsen for måling af smeltevarme:

Lukkede øvelser

I feltet mellem åbenhed og lukkethed i det praktiske arbejde, vil vi først diskutere den traditionelle ”kogebogsøvelse” med en detaljeret skriftlig
vejledning i hvordan forsøget skal udføres, og
hvis formål ofte er at eftervise allerede gennemgået teori.
Af GFII-undersøgelsen fremgår det at danske
gymnasiefysiklærere helt overvejende benytter sig
af denne type øvelser i laboratorieundervisningen.
Eleverne svarer at de næsten altid får ”udleveret en
udførlig øvelsesvejledning som forklarer hvordan forsøget skal udføres”, og ofte er det sådan at ”i fysikøvelserne efterviser de teoristof som allerede er blevet
gennemgået”. Eleverne har altså meget lidt frihed i
laboratoriearbejdet – til trods for den høje prioritering lærerne giver mål som ”fysikkens arbejdsmetoder” og ”udvikling af en undersøgende/eksperimenterende holdning”. Forfatterne til GFIIrapporten (Krogh og Thomsen 2000) konkluderer
•
at eleverne så godt som aldrig selv laver
problemformuleringer eller leverer ideer til
undersøgelser
•
at der sjældent udføres forsøg med flere
frihedsgrader
•
at udførelsen praktisk taget altid er givet via
en øvelsesvejledning
•
at der oftest er tale om at eftervise givne teorier eller bestemme størrelser for hvilke der
allerede foreligger et ”facit” i form af en
tabelværdi
Man kan så spørge om hvilken type berettigelse
denne type øvelser kan tænkes at have. Kan de
bruges til at understøtte teoriforståelsen? Eller
kan de udelukkende bruges til at opøve
apparaturkendskab og praktisk kunnen?
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Målemetode:
En afvejet mængde varmt vand ved en temperatur noget over stuetemperatur holdes
klar i et plastbæger. En isterning tages ud af
dybfryseren og kommes hurtigt ned i vandet. Temperaturen måles løbende. Laveste
opnåede temperatur (fællestemperaturen)
aflæses. Vandet med den smeltede is vejes.
Dybfryserens temperatur aflæses.
I vejledningen til forsøget hvor fordampningsvarmen skal bestemmes, beskrives på lignende måde
nøje to forskellige mulige procedurer.
Den virkelige opgave for eleverne var at opstille
et energiregnskab. Dette vender vi tilbage til. Selv
om eleverne før laboratoriearbejdet i længere tid
arbejdede med de teoretiske aspekter, gik formål
og mening med øvelsen, altså hvad de egentlig
havde målt, og hvordan målingerne skulle bruges,
først op for dem længe efter afslutningen af selve
laboratoriedelen. Der forekommer stort set heller
ingen synlige forsøg på at fastslå et sådant formål:
Eleverne diskuterer ikke spørgsmålet. Følgende
samtale i laboratoriet mellem en interviewer (I)
og en elev (E) er typisk. Den finder sted efter at
der er blevet målt på smeltning af is:
I: Må jeg spørge hvad det er I venter på?
E: I øjeblikket venter vi på at de andre bliver færdige så vi kan gå videre med næste forsøg.
(Eleverne venter på at en opstilling til bestemmelse af fordampningsvarme skal blive ledigt)
I: Hvad med det forrige forsøg? Er I færdige med
det?

E: Nogenlunde. Jeg tror der var nogenlunde enighed
om at vi skulle gå videre så snart de andre var færdige.
I: Har I målt det I skulle i forrige forsøg? I mangler
bare beregningerne?
E: Ja, og slå op.
I: Hvad var det I skulle måle. Eller: hvad var det I
skulle finde?
E: Altså vandets temperatur da vi startede.Og så
hvad den fælles temperatur blev. Og så masserne.
Den fælles masse. Og den specifikke varmekapacitet
og den specifikke smeltevarme.
Jeg er i gang med at finde ud af hvad det er for
betegnelser M [en anden elev i gruppen] har brugt.
I: Men hvad skal det ende med at I finder ud af?
E: Så langt er jeg ikke helt nået.
(Lang pause. E kigger omhyggeligt i sine papirer.)
E: Noget med hvor stor usikkerheden er…
Nu var laboratoriearbejdet kun en del af øvelsen.
I lektionerne før og efter timen i laboratoriet
skulle de selv opstille ligninger der beskrev fænomenet, og som kunne bruges til at beregne de
søgte talværdier. Elevernes opgave var formulereret således:
Opstil et energiregnskab i form af en energiligning for forsøget. Energi modtaget til isen
består af tre led: (1) opvarmning af isen til
0∞C; (2) smeltning af isen; (3) opvarmning
af smeltevandet fra 0∞C til fællestemperatur.
Energi afgivet fra vandet består af ét led:
afkøling af vandet fra vandets starttemperatur til fællestemperatur.

Navnene på de fysiske størrelser er :
Tv
Ti
Tf
mv
mi
cv
ci
Ls

Vandets starttemperatur
Isens starttemperatur
Fællestemperatur
Vandets masse
Isens masse
Vands specifikke varmekapacitet
Isens specifikke varmekapacitet
Isens specifikke smeltevarme

Løs energiligningen med Ls som ubekendt.

Og for fordampningsvarmen:
Opstil et energiregnskab i form af en energiligning for forsøget. Energi modtaget af vandet = Energi afgivet fra dampen. Dampen
forudsættes at have temperaturen 100∞C.
Lav et skema over navnene på de fysiske
størrelser.
Løs energiligningen med Ld som ubekendt.
I denne øvelse har eleverne altså ingen frihed
m.h.t valg af procedurer, men forventes at udvise
betydelig selvstændighed i fortolkningen og den
teoretiske forankring af data. Man kunne mene at
et sådan valg af frihedsgrader vil være velegnet til
at lade eleverne udvikle en teoretisk forståelse af
varmelærens begreber. De tvinges til at arbejde
selvstændigt med begreberne, og de kan knytte
opgaven til deres egne iagttagelser af det relevante
fænomen og bruge egne målinger i deres beregninger.
Eksemplet synes imidlertid ikke at leve op til disse forventninger – tværtimod. Selv om eleverne
arbejder med problemstillingen før laboratorietimen, når de slet ikke frem til en så klar forståelse af begreberne og deres indbyrdes sammenhæng
at de kan bruge den konstruktivt under målingerne. Målingerne kommer imidlertid til at fremstå
som løsrevet fra det teoretiske arbejde, og under
selve laboratoriearbejdet opnår eleverne tilsyneladende ikke nogen nævneværdig indsigt. Det viser
sig da også at eleverne må arbejde i en hel
dobbelttime med at opstille energiregnskabet og
udregne smelte-og fordampningsvarme. Det virker sandsynligt at målingerne i laboratoriet ikke
har haft afgørende betydning for hvad eleverne
har lært i denne øvelse. Et sæt udleverede måleresultater, eller et lærerforsøg udført foran klassen
kunne nok have gjort lige så stor fyldest.
Den afgørende pointe er at formålet med hele
aktiviteten under størstedelen af aktiviteten slet
ikke blev klart for eleverne. Hverken (som illustreret ved dialogen ovenfor) i den snævre forstand: hvilken type resultat forventes vi at komme frem til? Eller i den mere overordnede betyd125

ning: Hvad forventes vi først og fremmest at lære
af dette?

hence increase their propensity to learn public knowledge of science too.
(Woolnough, 1998)

“Virkelig” videnskab i skolen?
Å b n e u n d e r s ø g e l s e r.

Lad os nu gå til den anden ende af åbenhed/lukkethedsspektret, til den helt åbne eksperimentelle undersøgelse. Hvad kan elever lære af en
sådan aktivitet? Lad os igen citere Brian Woolnough.
Woolnough argumenterer for at undervisningen i
fysik skal omfatte hvad han kalder “authentic science”, dvs. aktiviteter der ligner de naturvidenskabelige undersøgelser der foretages af forskere.
Han beskriver disse aktiviteter således:
Normally, though not exclusively,[..] authentic science [is] represented by investigationel problem solving
projects. [..].The problem to be solved will be owned
by the student. It will relate to a topic of interest
and will most likely be open-ended. It will take an
extended period of time, will involve trials and researches, will allow for different approaches and different routes, will allow space for mistakes and deadends, and will lead to a solution which will be evaluated against the original problems and constraints.
The planning, the execution and the evaluation will
usually be intermixed in an iterative proces. The
time available, the problem and the resources, will
enable each student to succeed (at the appropriate
level) and finish with a personal sense of achievement. (Woolnough, 1998)
Woolnoughs ”autentiske videnskab” vil altså normalt være en åben undersøgelse hvor eleven har
meget stor frihed til selv at formulere et problem.
Hans argumenter for at inddrage sådanne aktiviteter i skolen er følgende:
i) to enable the students to develop and use
their personal knowledge through experience;
ii) to enable them to experience doing authentic science (and thus partake in one of our
principal cultural activities);
iii) to provide students with the skills and attitudes (the personal knowledge) that are useful to employers; and
iv) to motivate students towards science and
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For Woolnough er begrundelsen for denne type
eksperimentelt arbejde altså at det hjælper eleverne til at erhverve visse generelle kompetencer og
giver dem en bedre forståelse af hvad videnskab
og videnskabelig forskning egentlig er. Men han
afviser at sådanne projekter kan bidrage til at eleverne lærer teori. Deres berettigelse i denne sammenhæng er alene at de kan motivere eleverne for
faget og dermed give dem lyst til (på anden
måde) at sætte sig ind i fysikkens begreber og
teorier (public knowledge). Til gengæld får eleverne altså noget andet, nemlig færdigheder og holdninger som ifl. Woolnough er stærkt efterspurgte
i vore dages samfund.
Den proces Woolnough ønsker at eleverne skal
gennemløbe er en iterativ proces der kan illustreres ved nedenstående figur (modellen er udarbejdet af Gott & Murphy (1987), dansk oversættelse
i Poul V. Thomsen (red.) 1993).
Spørgsmålet bliver så hvordan vi får eleverne til at
gennemløbe en sådan proces med udbytte. For at
belyse vanskelighederne kan vi se på en af de
ovenfor nævnte åbne undersøgelser (den hoppende bold):
Eleverne valgte opgaven blandt en halv snes
muligheder. Læreren har altså valgt de områder
der kunne undersøges. Men bortset fra dette er
opgaven helt åben: Eleverne skal selv formulere et
eller flere problemer. De skal selv få ideer og
metoder til måling af relevante størrelser, de skal
selv fortolke deres resultater. Det viser sig at de
har meget store vanskeligheder med at formulere
et problem der kan angribes eksperimentelt. De
når dog frem til at det må være muligt at måle
hoppehøjderne og afbilde dem grafisk som funktion af antal hop fra start. Det gør de, men uden
at være i stand til at benytte teoretiske overvejelser. Som en elev siger:

DYNAMISK MODEL FOR PROBLEMLØSNING MED EKSPERIMENTER

”Det bliver en praktisk model. Man kan ikke lave
en teoretisk model”. De antager at deres graf bliver lineær, men opdager at den snarere er eksponentielt aftagende, hvilket bekræftes grafisk. De
har altså lavet en empirisk model af hoppehøjderne. Men så kommer de heller ikke længere. De er
ikke i stand til at stille spørgsmål der kan give en
yderligere forståelse af deres iagttagelser, eller som
kan danne grundlag for fortsat undersøgelse.
De vil gerne finde hastigheden af bolden når den
hopper op fra gulvet. Men de er ikke i stand til at
forbinde deres teoretiske viden med det fænomen
de studerer. De kan ikke sætte deres spørgsmål
ind i en teoretisk ramme der gør det muligt at
indse hvad der skal måles for at finde svaret.

De bruger derefter over en time på et frugtesløst
forsøg på at måle accelerationen af den faldende
bold for forskelige faldhøjder – også her uden en
klar problemformulering.
Her er tale om et forløb der på ingen måde lever
op til de ideelle forestillinger om den åbne
eksperimentelle undersøgelse. Det kan der være
mange grunde til: Måske har eleverne ikke været
tilstrækkeligt motiverede (selv om de begyndte
arbejdet med en vis begejstring), måske har de
ikke fået tid nok. Men én ting er formentlig helt
afgørende: at eleverne ikke magtede/ikke fik nok
hjælp til at betragte det fænomen de studerede i
lyset af relevante dele af deres teoretiske viden
(her mekanikken).
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Som et andet eksempel kan vi se på undersøgelsen ”vandstråle i bæger på vægt” (nummer 5):
Gruppen diskuterer i ca. 30 minutter hvad de
kan og bør måle. Efterhånden kommer de ind på
den tanke at det at vandet falder ned i bægerglasset må give anledning til et udslag ud over det
der hidrører fra vandets vægt.
E1: Lad os sige at vi lukker 50g vand ud. Når de
rammer vægten fra en eller anden højde, så måler
den jo et eller andet, ikke, inden den skriver de 50g.
E2: Du mener den giver et udsving inden den falder helt..
E1: Ja, og det højeste udsving den laver, det må være
…
E2: … den kraft fra vandet
Eleverne kan imidlertid ikke finde ud af hvordan
de skal aflæse disse udslag på vægten.
E2 overvejer om man ikke kan undgå en sådan
momentan aflæsning ved at prøve at beregne
nogle størrelser. Men det står ikke klart for hende
hvilke beregninger det skulle være.
E3: Det’ lige det når man ikke er klar over hvilke
værdier man kan udregne.
E2: Når man ikke har alle de der formler i hovedet.
Uden at have kunnet formulere et problem går
gruppen nu i gang med at hælde vand i bægeret
fra en bestemt højde i forskellige tidsrum.
Vi ser hvordan elevernes manglende evne til at
mobilisere deres teoretiske viden ødelægger deres
mulighed for at formulere meningsfulde problemer. En sådan evne til at forbinde teori og fænomen, har de tidligere lukkede øvelser ikke bidraget nævneværdigt til at udvikle.
En forestilling om problemorienterede eksperimentelle undersøgelser hvor teorien ikke spiller
nogen afgørende rolle holder derfor næppe. Det
er ikke sandsynligt at man kan erhverve ”proceskompetencerne” i fysik uden at sætte sig ind i
fysikkens teori- og begrebsapparat.
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L A B O R AT O R I E A R B E J D E T
ANSKUET SOM PROBLEMLØSNING

Vi så at der hos engelske lærere i de sidste 30-40
år er sket et holdningsskred, således at man i
højere grad søger at bibringe eleverne generelle
kompetencer, nemlig problemløsningskompetence, og evnen til at ræsonnere logisk. GFII-undersøgelsen viser at også danske fysiklærere lægger
stor vægt på sådanne kompetencer. Der er her
tale om kompetencer der ikke umiddelbart kommer til udtryk ved løsningen af relativt simple
fysikopgaver, eller ved traditionelle “kogebogsøvelser” i laboratoriet. Hvad der er tale om er
evnen til at håndtere mere indviklede problemstillinger: problemstillinger der kræver at man
kan kombinere viden fra forskellige områder, at
man forstår og kan bruge mere generelle metoder,
modeller osv. Disse kompetencer kan ikke adskilles helt fra viden om fysikkens teorier. Men de
forudsætter en forståelse der rækker ud over (og
til dels er uafhængig af ) kendskabet til de specifikke discipliner og kundskabsområder i fysikken.
Woolnough mener at “authentic science” i skolen,
repræsenteret ved “investigationel problem solving
projects” repræsenterer en vej til erhvervelsen af
disse kompetencer.
Men her må vi, som jeg allerede har antydet, gøre
os klart at problemløsning i fysik er uløseligt
knyttet til fysikkens teori. Fysikken er karakteriseret ved en særlig tilgang til naturen, bestående
af et samspil mellem teori og eksperiment. De
spørgsmål fysikken undersøger eksperimentelt har
altid nogle (fysik)teoretiske forudsætninger, og de
iagttagelser man gør i laboratoriet fortolkes altid
(eller forsøges fortolket) ved hjælp af fysikkens
begrebsverden. De vigtige generelle procesrelaterede kompetencer kan i fysikundervisningen ikke
skilles fra læring af fysikkens begreber og teorier.
Problemer er ikke bare noget der findes i verden,
og som skal ”opdages” eller ”identificeres”. Et
problem skal konstrueres som problem. Grundlaget for at konstruere et problem kan være en
undren. Eller det kan være vanskeligheder man er
løbet ind i på vejen mod et mål man ønsker at
nå. Hvilken type problem der bliver formuleret

afhænger af hvilken forhåndsforståelse man har af
situationen, og i hvilken ramme man som følge
heraf formulerer problemet. For at der kan være
tale om et ”fysikproblem” må rammen være fysikkens begrebsverden.
Hvordan går man fra en undren til konstruktionen af et problem? Først og fremmest må man
definere et mål. Det er almindeligt at sige (se
Polya 1945, Parthey 1978 i Christiansen 1986))
at man står over for et problem hvis man ønsker
at opnå et mål under bestemte betingelser, men
ikke har nogen procedure til rådighed der fører
til det pågældende mål. Kender man derimod en
sådan procedure er der tale om en rutineopgave.
Dermed er det også klart at det der er et problem
for den ene er måske ikke et problem, men en
rutineopgave for en anden. F.eks. er opgaven at
bestemme isens smeltevarme et problem for
næsten alle gymnasieelever (hvis de ikke har fået
at vide hvordan de skal gøre), mens det for læreren er en rutineopgave. Derimod er det at følge
en vejledning i en bestemt procedure, indsætte tal
i nogle formler, og på den måde bestemme isens
smeltevarme, ikke et problem, heller ikke for elever, også selv om det for mange kan være svært.
Men selv om det at bestemme smeltevarme er et
potentielt problem for eleverne, er det ikke ikke
givet at de opfatter det som et problem, eller at de
opfatter den procedure de udfører som løsning af
dette problem. For at kunne opfatte sagen som
problem må de kunne fokusere på et mål
(bestemme smeltevarme), og for at dette skal give
mening, må de forstå begrebet smeltevarme og de
relationer i varmelæren hvori det indgår på en
sådan måde at smeltevarme fremstår som en
størrelse der kan beregnes ved hjælp af en passende kombination af målinger og teoretiske sammenhænge.
Derfor kan problemløsningskompetence ikke
adskilles fra viden om fysik (eller et andet konkret vidensområde). Tværtimod kan den opfattes
som indikator for en overordnet forståelse af
fysikkens begreber og tankegange. Afgørende for
at elever kan opnå en god forståelse af fysikkens
begreber er at de får mulighed for at afprøve dem
og få succes med dem. Det sker først og frem-

mest når de løser problemer, herunder problemer
der (delvist) skal løses eksperimentelt.
I det meste af den laboratorieundervisning der
foregår placeres eleverne ikke i situationer som
begunstiger kritisk og strategisk tænkning. I
hvert fald resulterer den, så vidt man kan se,
ikke i en sådan tænkning hos eleverne. Det gælder også i de tilfælde hvor det tydeligvis har
været lærerens intention, og hvor eleverne ikke
får alle nødvendige oplysninger udleveret, men
selv bliver bedt om at ræsonnere, udlede formler
osv. Der er grund til at formode at kun meget
lidt af den eksperimentelle fysikundervisning i
gymnasieskolen bidrager nævneværdigt til
opøvelsen af problemløsningstænkning. Eleverne
opnår simpelt hen aldrig nogen bevidsthed om
at de er i færd med at løse et problem, og derfor bidrager laboratoriet hverken til opøvelse af
en strategisk problemløsningskompetence eller
til en bedre forståelse af fysikkens begreber og
teorier.
Hvad kan så være årsagen til dette? Årsagen er
først og fremmest at situationen præsenteres for
eleverne på en sådan måde at det ikke fremstår
som en nødvendighed at konstruere et problem i
den ovennævnte forstand. Den eksperimentelle
problemstilling præsenteres i de allerfleste tilfælde
ikke for eleverne som et fysisk problem der skal
løses eksperimentelt – også selvom læreren opfatter den på den måde. Måske bliver eleverne bedt
om at løse visse delproblemer; men de afgørende
faser i løsningen af problemet er foretaget af læreren. Mennesker, og det gælder også gymnasieelever, involverer normalt ikke større begrebsmæssig
abstraktion eller kompleksitet i deres tænkning
end der synes at være behov for i den konkrete
situation. (At man i visse tilfælde kan mobilisere
et stort begrebsapparat som viser sig at være for
omfattende og irrelevant for den givne problemstilling, fordi man ikke kan gennemskue at det
ikke er nødvendigt, modsiger ikke dette). Så hvis
de kan klare situationen uden at konstruere noget
problem, gør de det, som vi også så det illustreret
i eksemplet med varmelæreøvelsen.
Men som vi har set, er også den teoretiske bag129

grund eleverne er i stand til at mobilisere,
afgørende for hvilke problemer de kan konstruere. Man kan sige at problemkonstruktionen i høj
grad er afhængig af konteksten: Den kontekst
laboratoriet og det eksperimentelle udstyr sætter,
den kontekst læreren sætter ved sin formulering
af opgaven, den kontekst elevernes teoretiske
viden sætter. Kommer eleverne i vanskeligheder
konstruerer de som regel et ”problem”. Men det
bliver et problem der er bestemt af de muligheder
konteksten sætter. Ofte vil det eneste problem
eleverne kan konstruere når de står overfor en
vanskelighed i en fysiktime være : ”Hvilken formel skal vi bruge?”

om hvad der kan forventes som eleverne ikke
kender, eller ikke har forstået.
For alle tre lukkede øvelser gælder det at eleverne
stort set ingen bevidsthed har om hvilket problem der arbejdes med. Desuden indgår teorien
ikke på den måde at den definerer og klargør det
eksperimentelle problem, men snarere som en
påhæftet komplikation. Det viser sig derfor også
at den manglende problemorientering der præger
alle de lukkede øvelser resulterer i at eleverne i de
åbne undersøgelser ikke er i stand til at formulere
et meningsfuldt problem.
H V O R D A N K A N L A B O R AT O R I E -

Det er altså vigtigt for læreren at arbejde bevidst
med konteksten: Hvordan opfatter eleverne den
situation de er blevet placeret i, og hvad er deres
forudsætninger for at arbejde med den situation.
Et eksempel på at lærer og elever opfatter situationen forskelligt har vi øvelsen ”Undersøgelse af
batteri” (øvelse 2):
Eleverne skal måle karakteristikken for et element. De har fået en skriftlig vejledning. En
gruppe foretager mange målinger med store værdier af den ydre modstand, med det resultat at
spændingen stort set ikke ændrer sig. Men det
opfatter eleverne naturligvis ikke som et problem.
Tværtimod hæfter de sig ved de små ændringer
de mener at se. Da læreren kommer og viser dem
at de skal bruge små modstande, føler de sig en
smule snydt:
Elev: Det er vores forsøg, ikke lærerens forsøg.
Der er tydeligvis ikke enighed mellem læreren og
eleverne om hvilken type aktivitet der her er tale
om, og hvad formålet med den er: Er der tale om
en (åben) undersøgelse af et fænomen,hvor det
gælder om at bruge sine sanser og sunde fornuft?
Eller er det en øvelse der skal illustrere en
bestemt (af fysikken velkendt og velbeskrevet)
sammenhæng?
Øvelsen er også et eksempel på hvordan man i et
videnskabeligt eksperiment, ud fra teoretiske
overvejelser, skal vide hvad man kigger efter –
med mindre man befinder sig i en indledende
udforskende fase. Her har læreren en forestilling
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ARBEJDET BIDRAGE TIL EN BEDRE
FYSIKUNDERVISNING?

Af de ovenstående overvejelser følger følgende påstande:
•
en ægte forståelse af fysikkens begreber viser
sig først og fremmest i problemløsningssituationer
•
der er et samspil mellem opnåelsen af fysisk
problemløsningskompetence og tilegnelsen
af fysikkens teori
•
problemorienteret laboratoriearbejde kan
være et effektivt middel til undervisning i
fysikkens teori og bør derfor indgå med
betydelig vægt i undervisningen
Det er ikke nødvendigvis afgørende for at laboratoriearbejdet kan spille en sådan rolle, at eleverne
arbejder med meget åbne problemstillinger. Man
kan ikke udelukke at det ikke kun er helt åbne
problemstillinger der fremmer elevernes selvstændige tænkning. Også det “simple” (normalt af
læreren formulerede) problem kan i høj grad tænkes at fremme selvstændig tænkning, forudsat at
eleven har en klar problembevidshed, således at
eleven er med hele vejen og selv kan overskue
problemløsningsprocessen. Mange forskellige
kombinationer af frihedsgrader/begrænsninger,
valgt med omhu af læreren, kan formentlig føre
til effektiv fysiklæring. Det vigtigste er at eleverne
opnår en klar problembevidsthed i forbindelse
med deres arbejde.
Det er ikke det normale i dag. Eleverne har stort

set ingen bevidsthed har om hvilket problem der
arbejdes med. Desuden indgår teorien ikke på
den måde at den definerer og klargør det eksperimentelle problem, men snarere som en påhæftet
komplikation. Meget ofte er eleverne uforberedte.
I bedste fald består deres forberedelse i at de har
sikret sig at de kan følge vejledningen. Dette vender vi tilbage til. For det andet har vi næsten
aldrig set at de taler om fysik mens de arbejder i
laboratoriet. I bedste fald taler de om hvordan de
skal overvinde de små konkrete vanskeligheder de
møder undervejs.
Hvis laboratoriearbejdet skal illustrere og understøtte den teori eleverne har lært, forudsætter det
at eleverne her får sat begreberne i forbindelse
med virkelige fænomener, at de forestiller sig
begreberne mens de arbejder med situationer der
kan beskrives v.hj.a. disse begreber. At de f.eks.
forbinder amperemeteret med begrebet
strømstyrke, eller at de forestiller sig energistrømme når isen ligger i vandet og smelter.
Der er ikke meget i elevernes samtale under laboratoriearbejdet der tyder på at det forholder sig
sådan. De diskuterer hverken fysiske begreber i
forbindelse med den eksperimentelle situation
eller (som vi så illustreret tidligere) hvilke mål de
egentlig formodes at arbejde frem imod.
Selvfølgelig er det at eleverne ikke taler om fysikbegreber under arbejdet ikke nødvendigvis ensbetydende med at de ikke tænker på dem. Men det
de faktisk siger tyder snarere på at det kræver så
meget af dem blot at følge den udleverede vejledning at de slet ikke har overskud til at tænke på
fysikbegreber i forbindelse med apparatmanipulationen. At de altså i situationen ikke forbinder
“virkeligheden” eller “laboratorieverdenen” med
“begrebs-“ eller “formelverdenen”. Ikke bare har
de ikke overskud til at foretage en sådan forbindelse, de føler næppe noget behov for det. Og
som vi har diskuteret er deres begrebsverden
måske så uudviklet at de slet ikke er i stand til at
gøre det på en meningsfuld måde. Det gælder
også spørgsmålet om hvilket mål de egentlig
arbejder frem imod – hvad den eksperimentelle
opgave egentlig går ud på. Spørger man under

forløbet til dette mål, så ved de mindre bevidste
elever overhovedet ikke hvad man taler om, mens
de mere bevidste godt ved at der er et formål
med det hele, men mener at de med god samvittighed kan vente til senere (f.eks. rapportskrivningen) med at finde ud af det.
Det bør på dette sted nok understreges at hele
processen i forbindelse med laboratoriearbejdet,
inklusive rapportskrivningen, absolut ikke er
værdiløs. Tværtimod. Men det er vigtigt at være
klar over at stort set hele fysiklæringen i denne
sammenhæng sker under rapportskrivningen.
Denne rapportskrivning er til gengæld særdeles
vigtig, også set i forhold til fysikundervisningen
som helhed. Et meget stort antal elever fremhæver faktisk rapportskrivningen som den aktivitet i fysikundervisningen under hvilken de lærer
mest. Men der er god grund til at tro at eleverne
slet ikke får det ud af laboratoriearbejdet som de
kunne få.
For at forbedre den situation må der, uanset hvilken type laboratoriearbejde der vælges, og uanset
hvilke frihedsgrader man giver eleverne, lægges
meget større vægt på, og bruges meget mere tid
på det arbejde der ligger før selve den praktiske
del. Situationen er i dag i næsten alle tilfælde den
at eleverne bruger meget kort tid til forberedelse
af en time i laboratoriet (hvis de da overhovedet
forbereder sig), at de under selve det eksperimentelle arbejde polemisk sagt har hovedet under
armen, hvorefter de så yder den afgørende (og
mest tidskrævende) indsats under rapportskrivningen. Hvis laboratoriearbejdet af eleverne skulle opfattes som problemløsning i ovennævnte forstand skulle den forberedende fase, hvor man gør
sig problemets natur klart og finder ud af hvordan det skal løses, have mindst den samme varighed som selve det praktiske arbejde (målinger,
graftegning osv.). Hvis arbejdet i laboratoriet skal
være ikke bare hands on men også minds on, så
det bliver udnyttet til at afprøve og få succes med
brugen af fyskbegreber, må det forudgående
arbejde med den eksperimentelle problemstilling
være helt anderledes dybtgående og selvstændigt.
Forberedelsen skal hjælpe eleverne til at skelne de
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mange enkeltproblemer de møder i laboratoriet
(problemer med apparaters funktionsmåde, med
at forstå vejledningen, tilslutte et instrument korrekt osv., osv.) fra selve det overordnede problem
(eller evt. de problemer) der skal løses v.hj.a. den
pågældende eksperimentelle undersøgelse. Hvad
enten problemet fra starten er snævert og veldefineret formuleret af læreren (at bestemme isens
smeltevarme, at bestemme bølgelængderne for
nogle linjer i brintspektret, at bestemme tyngdeaccelerationen) eller mere åbent (at undersøge en
hoppende bold, at undersøge en solcelle) hvor
eleverne forventes selv at formulere et eller flere
konkrete problemer før de kan udtænke procedurer til at løse dem, skal der gøres et stort arbejde
for at eleverne forstår at de arbejder med problemer.
Man kan altså ikke udelukke at det ikke kun er
helt åbne problemstillinger der fremmer elevernes
selvstændige tænkning. Også det “simple” (normalt af læreren formulerede) problem, kan i høj
grad også fremme selvstændig tænkning, forudsat
at eleven har en klar ”problembevidshed, således
at eleven er med hele vejen og selv kan overskue
problemløsningsprocessen.
Ud over spørgsmålet om frihedsgrader, altså hvor
åben elevens opgave er, skal man være opmærksom på kompleksiteten af den situation eleverne
placeres i. I laboratoriearbejdet vil vi altid have en
situation hvor mange forskellige elementer i gymnasiefysikken mødes og bruges.
Der stilles på én gang krav til
1) manipulation af genstande, herunder brug af
ofte indviklede apparater
2) mobilisering af mentale billeder og modeller,
f.eks. forestillinger om elektrisk strøm
3) forskellig repræsentation af data, bl.a. grafiske fremstillinger
4) fortolkning af data i forhold til modeller
eller teorier – og dermed
5) forståelse af modellers eller teoriers betydning for den eksperimentelle situation
Man kan forsøge, især i den indledende undervisning, at gøre de enkelte komponenter meget
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simple så eleverne kun behøver at koncentrere sig
rigtigt om én af dem. Men man kommer ikke
uden om at de alle må være til stede i en autentisk eksperimentel problemstilling.
Dette kan være et pædagogisk plus ved laboratoriearbejdet. Der er gode grunde (se kap. 9) til at
antage at det er meget svært at overføre hvad der
kan synes at være generel viden eller generelle
kompetencer lært i én kontekst til andre sammenhænge. Det er derfor nærliggende at forestille
sig at det er vigtigt at lære fysik i situationer der
er forholdsvis sammensatte – som netop laboratoriesituationen. Men det vanskeliggør også den
opgave at give eleverne et væsentligt udbytte af
laboratorieundervisningen.
Her er det vigtigt at være opmærksom på de forskellige måder hvorpå laboratoriesituationen kan
fremstå som vanskelig for eleven. En fysisk
problemstilling kan være svær på to måder: Den
kan
1) kræve et højt abstraktions- og generalisationsniveau eller
2) kræve at man samtidig håndterer mange elementer der hver især ikke nødvendigvis er
på et sådant højt abstraktionsniveau.
For at illustrere pkt.1) kan vi tage et eksempel fra
varmelæren. Opgaven at bestemme vands varmefylde v.hj.a. en dyppekoger kan håndteres på et
lavere abstraktionsniveau end opgaven at bestemme smeltevarmen for is ved at lade en isklump
smelte i et bæger med vand, fordi den sidstnævnte kræver at man kan kombinere og se fællestrækkene for flere forskellige fænomener og dertil
hørende begreber på en sådan måde at man kan
opstille energiregnskabet i en enkelt ligning, der
løser problemet.
Laboratoriesituationen som sådan er imidlertid,
uanset arten af det eksperimentelle problem, altid
kompleks i betydningen 2). Men der er grader af
kompleksitet. Som et eksempel på en øvelse der
har en relativ høj kompleksitetsgrad i både betydning 1) og 2) kan vi se på luftpudebaneøvelsen
(øvelse 3):

Denne øvelse, hvor tidsmålingerne registreres ved
hjælp af computer, og hvor eleverne skal indtaste
formler for udregning af acceleration, er så fyldt
med komplicerede procedurer at de fleste elever
er ude af stand til at fastholde målet med aktiviteten i deres bevidsthed. En elev der gør en stor
indsats for at forstå meningen stiller sig stort set
tilfreds da hun har forstået hvordan hastigheder
udregnes af de målte størrelser. At forstå computerprogrammet sådan nogenlunde, er også så
krævende en opgave at det af eleverne synes at
blive opfattet som et formål i sig selv.
De fleste af de eksperimentelle problemstillinger
der behandles i elevernes laboratoriearbejde, er alt
for svære i forhold til det niveau eleverne på det
pågældende tidspunkt befinder sig på, i begge de
nævnte betydninger af kompleksitet! Og når problemet er for svært må læreren jo løse det – og
eleverne lærer ikke så meget som de havde kunnet hvis problemet i sværhedsgrad havde været
placeret inden for det område som eleverne, med
lidt hjælp, har mulighed for at at overskue og
arbejde med som problem (det som den russiske
psykolog Vygotski har kaldt den nære udviklingszone).
KONKLUSION

Påstanden i det foregående har været at selv om
laboratoriearbejdet, som det hovedsageligt praktiseres i dag, ikke synes at bidrage nævneværdigt til
opnåelse af selvstændig “fysiktænkning” og bedre
teoriforståelse hos eleverne, kan en ændret
tilrettelæggelse gøre det særdeles effektivt i denne
henseende. Men forudsætningen for at det skal
lykkes er at der lægges større vægt på i hvert fald
følgende: forberedelses- og planlæningsfasen bør
have langt større vægt, problemorienteringen skal
gøres langt tydeligere, og man bør fortrinsvis vælge problemstillinger på et betydeligt lavere
abstraktionsniveau end de gængse eksperimenter!
Når problemorienteret laboratoriearbejde på denne måde bliver et centralt middel til undervisning
i fysikkens begreber og teorier, er det desuden
vigtigt at integrere de mål man har for opnåelse
af teoretisk fysikviden hos eleverne i alle faser af
det eksperimentelle arbejde.

Jeg mener kort sagt at det læringspotentiale der
ligger i den eksperimentelle del af fysikundervisningen ikke tilnærmelsesvis bliver udnyttet, og at
en bedre udnyttelse vil kræve en ændring, ikke
blot af formen, men også af indholdet.
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Bilag 1

Øvelsesvejledning til smelte- og fordampningsvarme:
Isens specifikke
smeltevarme
Målemetode:
En afvejet mængde varmt vand ved en temperatur noget over stuetemperatur holdes klar i et
plastbæger. En isterning tages ud af dybfryseren
og kommes hurtigt ned i vandet. Temperaturen
måles løbende. Laveste opnåede temperatur (fællestemperaturen) aflæses. Vandet med den smeltede is vejes. Dybfryserens temperatur aflæses.
Teori:
Opstil et energiregnskab i form af en energiligning for forsøget. Energi modtaget til isen består
af tre led: (1) opvarmning af isen til 0∞C; (2)
smeltning af isen; (3) opvarmning af smeltevandet fra 0∞C til fællestemperatur. Energi afgivet
fra vandet består af ét led: afkøling af vandet fra
vandets starttemperatur til fællestemperatur.
Navnene på de fysiske størrelser er :
Tv
Ti
Tf
mv
mi
cv
ci
Ls

Vandets starttemperatur
Isens starttemperatur
Fællestemperatur
Vandets masse
Isens masse
Vands specifikke varmekapacitet
Isens specifikke varmekapacitet
Isens specifikke smeltevarme

Løs energiligningen med Ls som ubekendt.
Forsøgets data:
Lav et skema med 4 søjler og 10 rækker: Søjlerne
benævnes i første række: (1) Fysisk størrelse; (2)
Enhed; (3) Værdi; (4) Usikkerhed(+/-). Rækkerne
benævnes med navnene på de fysiske størrelser. 2.6. række indeholder målte størrelser (OBS! Hvilke
masser er det, der måles?); 7.-10. række indeholder størrelser, der er beregnet eller slået op i tabel.
Behandling af data:
Skemaet udfyldes med målte, opslåede og bereg-

nede værdier. Søjlen med usikkerhed udfyldes
kun for de målte størrelser. Usikkerheden vurderes med hensyntagen til det anvendte måleapparat.
Data på regneark:
I EDB-rummet benytter vi Windows-programmet Excel, som er et regneark. Et regneark er et
edb-skema, hvis enkelte celler kan indeholde tre
forskellige typer: (1) en tekst; (2) en indtastet
data-værdi; (3) en formel til beregning af en værdi. Rækkerne i regnearket benævnes med tal
(1,2,3,...), og søjlerne benævnes med bogstaver
(A,B,C,...). Den enkelte celle kan så benævnes
med et bogstav og et tal, celleadressen, f.eks. G17
eller A38. Formler skrives ved at henvise til celleadresserne. Hvis f.eks. cellen D5 skal indeholde
summen af tallene i cellerne A3 og B5, indskrives
i celle D5: =A3+B5.
Forsøgets data:
Lav et skema med 4 søjler og 10 rækker: Søjlerne
benævnes i første række: (1) Fysisk størrelse; (2)
Enhed; (3) Værdi; (4) Usikkerhed(+/-). Rækkerne
benævnes med navnene på de fysiske størrelser.
2.-6. række indeholder målte størrelser (OBS!
Hvilke masser er det, der måles?); 7.-10. række
indeholder størrelser, der er beregnet eller slået op
i tabel.

Behandling af data:
Skemaet udfyldes med målte, opslåede og beregnede værdier. Søjlen med usikkerhed udfyldes
kun for de målte størrelser. Usikkerheden vurderes med hensyntagen til det anvendte måleapparat.
Data på regneark:
I EDB-rummet benytter vi Windows-programmet Excel, som er et regneark. Et regneark er et
edb-skema, hvis enkelte celler kan indeholde tre
forskellige typer: (1) en tekst; (2) en indtastet
data-værdi; (3) en formel til beregning af en værdi. Rækkerne i regnearket benævnes med tal
(1,2,3,...), og søjlerne benævnes med bogstaver
(A,B,C,...). Den enkelte celle kan så benævnes
med et bogstav og et tal, celleadressen, f.eks. G17
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eller A38. Formler skrives ved at henvise til celleadresserne. Hvis f.eks. cellen D5 skal indeholde
summen af tallene i cellerne A3 og B5, indskrives
i celle D5: =A3+B5.
Forsøgets data:
Lav et skema med 4 søjler og 10 rækker: Søjlerne
benævnes i første række: (1) Fysisk størrelse; (2)
Enhed; (3) Værdi; (4) Usikkerhed(+/-). Rækkerne
benævnes med navnene på de fysiske størrelser.
2.-6. række indeholder målte størrelser (OBS!
Hvilke masser er det, der måles?); 7.-10. række
indeholder størrelser, der er beregnet eller slået op
i tabel.
Behandling af data:
Skemaet udfyldes med målte, opslåede og beregnede værdier. Søjlen med usikkerhed udfyldes kun
for de målte størrelser. Usikkerheden vurderes
med hensyntagen til det anvendte måleapparat.
Data på regneark:
I EDB-rummet benytter vi Windows-programmet Excel, som er et regneark. Et regneark er et
edb-skema, hvis enkelte celler kan indeholde tre
forskellige typer: (1) en tekst; (2) en indtastet
data-værdi; (3) en formel til beregning af en værdi. Rækkerne i regnearket benævnes med tal
(1,2,3,...), og søjlerne benævnes med bogstaver
(A,B,C,...). Den enkelte celle kan så benævnes
med et bogstav og et tal, celleadressen, f.eks. G17
eller A38. Formler skrives ved at henvise til celleadresserne. Hvis f.eks. cellen D5 skal indeholde
summen af tallene i cellerne A3 og B5, indskrives
i celle D5: =A3+B5.
Brugen af regnearket i forbindelse med forsøget
forklares nærmere på side 3.
Va n d s s p e c i f i k k e
fordampningsvarme
Målemetode 1:
Vi ”blander damp i et bæger vand”. Opstillingen
til produktion af vanddamp gøres klar (se tegning). En afvejet mængde koldt vand ved en temperatur noget under stuetemperatur holdes klar i
et plastbæger. Damp ledes ned i bægeret, idet
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man søger at undgå, at der slipper vand i væskeform med over. Når temperaturen er nået et stykke over stuetemperatur (helst lige så langt over,
som starttemperaturen var under) afbrydes damptilførslen. Sluttemperaturen (fællestemperaturen,
højeste opnåede) måles. Bægeret med vand og
kondenseret damp vejes.

Teori:
Opstil et energiregnskab i form af en energiligning for forsøget. Energi modtaget til vandet =
Energi afgivet fra dampen. Dampen forudsættes
at have temperaturen 100∞C.
Lav et skema over navnene på de fysiske størrelser.
Løs energiligningen med Ld som ubekendt.
Målemetode 2:
Vi ”koger damp ud af et glas vand”. En dyppekoger sættes i gang i en afvejet mængde vand som
bringes i kog. Efter nogen tids kogning afbrydes
dyppekogeren og vandet vejes igen. Den tilførte
energi fra dyppekogeren måles enten som effekt x
tid eller som energiforbrug.
Teori:
Opstil et energiregnskab for forsøget.
Forsøgenes data:
Lav et skema svarende til under Isens specifikke
smeltevarme.
Behandling af data:
Skemaet udfyldes med målte, opslåede og beregnede værdier. Søjlen med usikkerhed udfyldes
kun for de målte størrelser. Usikkerheden vurde-

Databehandling med regneark, Excel
A
1

B

C

D

E

F

G

H

I

Værdi

Syst. fejl

Usikkerhed

Tilfældige fejl, afvig.

Tilfældige fejl, værdier

Isens specifikke smeltevarme

2
3
4

Målt:

max L

min L

max L

min L

5

mv

kg

0,0785

0,0785

0,0005

0,0005

-0,0005

0,079

0,078

6

mv+mi

kg

0,0961

0,0961

0,0005

-0,0005

0,0005

0,0956

0,0966

7

Tb

K

73

73

0,5

0,5

-0,5

73,5

72,5

8

Tf

K

44

44

0,5

-0,5

0,5

43,5

44,5

9

Ti

K

-20

-12

0,5

0,5

-0,5

-19,5

-20,5

10

cv

J/(kg K)

4186

4186

0

0

0

4186

4186

11

ci

J/(kg K)

2000

2000

0

0

0

2000

2000

0,001

-0,001

0,001

0,0166

0,0186

12
13

Beregnet:

14

mi

kg

0,0176

0,0176

15

L

J/kg

317.261

333.261

376.549

264.240

16

L

kJ/kg

317

333

377

264

L middel

kJ/kg

320

+/-

17
18

res med hensyntagen til det anvendte måleapparat.
Data på regneark:
Brugen af regnearket i forbindelse med forsøget
forklares nærmere på side 3.
Forklaring til regneark:
Celler for indtastede data er som eksempel vist
med fede typer. De øvrige tal er beregnede.
Eksempler på formler:
C14: =C6-C5. C15: Her indskrives formlen for
Ld med data fra C-søjlen. C16: =C15/1000.
D-søjlen: (D1-D16) fås ved at kopiere C-søjlen
via Windows' Clipboard. Kopiering foregår normalt med relativ adressering. Spørg! D-søjlen kan
bruges til at "lege med tallene" for at se, hvordan
ændrede målinger vil påvirke det endelige resultat, Ls.
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F,G-søjler: Formlen for Ls afspejler, hvilken vej
en usikkerhed trækker beregningen.
Hvis mv vokser, så vokser Ls. Derfor bliver F5:
=E5 og G5: =-F5. Hvis mi vokser og mv er konstant, så vokser mv+mi, og så aftager Ls. Derfor
bliver F6: =-E6 og G6: =-F6. --- Og så fremdeles.
H,I-søjler (række 5-11 og 14): Her regnes de
værdier ud, som bidrager til største (max L) eller
mindste (min L) resultat. F.eks. H5: =C5+F5 og
I5: =C5+G5.
H15,H16,I15,I16 er kopier af C15,C16.
Ved etableringen af formlerne i søjlerne F,G,H,I
kan man benytte en speciel "musse-teknik".
Spørg!
Det samlede resultat gives i C18: =(H16+I16)/2
med usikkerheden E18: =(H16-I16)/2.

E-søjlen: Vurderede måleusikkerheder indtastes.
E14: E5+E6.
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På side 4 er der en "snydeseddel", der viser en del af de indskrevne formler.
Regneark med formler:
C

D

E

F

G

H

I

Værdier

System. fejl

Usikkerhed

Tilfældige fejl, afv.

Tilfældige fejl, værdier

max L

min L

max L

min L

=E5

=-F5

=C5+F5

=C5+G5
=C6+G6

1
2
3
4
5

0,0785

0,0785

0,0005

6

0,0961

0,0961

0,0005

=-E6

=-F6

=C6+F6

7

73

73 0,5

=E7

=-F7

=C7+F7

=C7+G7

8

44

44 0,5

=-E8

=-F8

=C8+F8

=C8+G8

9

-20

-12

0,5

=E9

=-F9

=C9+F9

10

4186

4186 0

=E10

=-F10

=C10+F10

=C10+G10

11

2000

2000 0

=-E11

=-F11

=C11+F11

=C11+G11

=E5+E6

=-E14

=-F14

=C9+G9

12
13
14

=C6-C5

=D6-D5

=C14+F14

=C14+G14

15

=(C5*C10*(C7-C8)-

(KOPI AF

(KOPI AF

(KOPI AF

C14*C11*(0-C9)-

C15)

C15)

C15)

C14*C10*(C8-0))/C14

=(D5*D10...

=(H5*H10..

=(I5*I10...

=C15/1000

=D15/1000

=H15/1000 =I15/1000

=(H16+I16)/2

+/-

=(H16-I16)/2

16
17
18

Du er naturligvis velkommen til at lave et tilsvarende regneark til brug for forsøget til bestemmelse af vands specifikke fordampningsvarme.
Om fejl:
I alle varmeforsøgene indgår 3 typer af fejl:
1. Grove fejl. Du har aflæst termometeret forkert. Du stod i flere minutter med isklumpen i
hånden før du kom den i vandet, etc. Grove fejl
bør selvfølgelig undgås; men sker de, og er der
ikke tid til at lave forsøget om, må de omtales i
rapporten. Desuden prøver du at vurdere, hvilken vej de trækker resultatet.
2. Systematiske fejl. Uanset hvor omhyggelig du
er, kan du ikke undgå, at isen bliver opvarmet en
smule før den kommer ned i vandet. Du kan heller ikke helt forhindre energiudveksling til omgivelserne. Hver af sådanne systematiske fejl trækker dine målinger og dit beregnede resultat i en
bestemt retning. Hvis du har en mistanke om en
systematisk fejl, omtales den i rapporten, og du
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undersøger ved at gentage beregningerne, i hvilken retning fejlen trækker resultatet, og om fejlen
kan forklare afvigelsen mellem dit resultat og et
evt. forventet resultat.
3. Tilfældige fejl. Selv om der tages højde for
systematiske fejl vil målinger og resultater altid
have tilfældige udsving, som – i modsætning til
systematiske fejl – trækker til såvel den ene som
den anden side. Virkningen af tilfældige fejl på
resultatet vurderes ved først at overveje usikkerhederne på de forskellige målinger. Dernæst ved at
benytte disse usikkerheder til at beregne det
minimale og de maksimale resultat. Heraf findes
usikkerheden på resultatet.
Eks.: a, b og c måles, og d beregnes ved: d = (a b)/c. Du beregner:

