
Praktisk arbejde (hovedsageligt i laboratoriet) har
i hele det sidste århundrede været en integreret
del af fysikfaget i gymnasiet. Der har været vek-
slende 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 selvvirk-
somhed (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 didak-
tiske forskning været rejst alvorlig tvivl om hvor-
vidt det praktiske arbejde overhovedet kan bidra-
ge til at frembringe de læringsresultater man hid-
til har forventet af det. Det billede der typisk teg-
ner sig af de sidste par årtiers forskning på områ-
det er at

There is insufficient evidence that laboratories
promote better understanding of the methods of sci-
ence and of abstraction and processes, make infor-
mation memorable, reveal links between topics, and
motivate (White 1996)

Der er næppe heller tvivl om at mange lærere,
selv om de ikke grundlæggende sætter spørgs-
målstegn ved det praktiske arbejde, har en ubeha-
gelig 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 betyd-
ning for elevernes begrebsudvikling falder godt i
tråd med en konstruktivistisk forståelsesramme.
Netop når eleverne tumler med konkrete gen-
stande 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 til-
syneladende ikke sker ret ofte, kan det skyldes at
det praktiske arbejde, som det almindeligvis til-
rettelægges, 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 labora-
toriet 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 opstil-
les for laboratorieundervisning og se på hvordan
mulighederne for at nå målene hænger sammen
med den måde hvorpå elevernes arbejde tilrette-
lægges. 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 laboratorie-
undersøgelser. De eksempler på laboratorie-
arbejde fra ALF-observationerne der vil blive
brugt til at illustrere gennemgangen, er, hvad
emnerne angår, ganske typiske for gymnasiets
undervisning. 

FORMÅLET MED 

LABORATORIEARBEJDET I  FYSIK

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 til-
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egnelsen af (en del af ) fysikken som eksisterende
tankebygning med begreber og teorier, og de der
omhandler de processer der har betydning i prak-
tisk arbejde. Her anføres nogle eksempler på for-
mål 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 fæno-

mener.
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 fær-
digheder som er vanskelige at lære, og som der
ofte ikke lægges særlig stor vægt på i undervisnin-
gen (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 infor-
mationer af iagttagelser og eksperimenter. 

Teoridelen

Lad os først se på punkterne under ”teori”. Der
har traditionelt knyttet sig betydelige forventnin-
ger 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 prin-
cipper) er en illusion. Den proces ved hvilken
videnskaben frembringer nye principper er et
kompliceret samspil af metafysiske grundantagel-
ser, teoretiske diskussioner og eksperimentelle
undersøgelser, og der er ingen grund til at tro at
elever meningsfuldt kan efterligne en sådan pro-
ces når det drejer sig om centrale fysiske lovmæs-
sigheder. 
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 ”efter-
visning” af Newtons 2.lov v.hj.a. en luftpudeba-
ne. Men det er nok tvivlsomt om en sådan øvel-
se, 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 situ-
ation normalt opfordre til at overveje fejlkilder og
fejlmålinger. Et andet problem med at bede ele-
verne 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 kor-
rekt 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 bli-
ver bekræftet af laboratorieøvelser, kunne man i



hvert fald forvente at eleverne får en bedre for-
ståelse af teorien og begreberne gennem laborato-
riearbejdet (T3). Det forekommer da også at
være det mindste man kan forlange hvis det prak-
tiske arbejde overhovedet skal spille en rolle i for-
midlingen af fysikkens teori- og begrebsverden.
Desværre er der noget der tyder på at laboratori-
earbejdet kun sjældent bidrager nævneværdigt til
en sådan forståelse. En stor international under-
søgelse (Lapointe et al. 1992) af 13-åriges be-
grebsforståelse inden for naturvidenskab i 20 lan-
de viste stort set ingen sammenhæng mellem
begrebsforståelsen og hyppigheden af det prakti-
ske arbejde, der varierede fra aldrig til en gang
om ugen. Dette er måske ikke så overraskende
endda når man betænker i hvor ringe grad teore-
tiske overvejelser indgår i de fleste elevers labora-
torieaktivitet, også i det danske gymnasium, som
vi bl.a. ser det illustreret i de eksempler på labo-
ratoriearbejde der diskuteres senere i dette kapi-
tel. 

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 labora-
torium 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 skolefy-
siklaboratorium? 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 ram-
me (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 eks-
perimentelle metoder hører uløseligt sammen.
Altså at teorier i betydelig grad må være bestem-
mende 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 over-
skrider den ovenfor brugte skelnen:
•  Eleverne lærer at forbinde fysikken med virke-

ligheden.

LÆRERNES HOLDNING

Der er i England gennemført en lang række
undersøgelser af fysiklæreres holdninger til
spørgsmålet om formålet med laboratoriearbej-
det. I tre undersøgelser i henholdsvis 1962, 1975
og 1996 (Woolnough, 1998) ser vi en vis udvik-
ling 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 descrip-
tion”. 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 under-
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søgelsen fra 1962 kommer følgende formål ind
på en andenplads: “To elucidate theoretical work
as an aid to comprehension” (T3). Og på tredje-
pladsen 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 tho-
ught”. 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 tiende-
plads af ti mulige, efter det intetsigende “At opfyl-
de bekendtgørelseskravene”. 

Vi ser altså i denne engelske undersøgelse en
ændring i lærernes forestillinger om den mulige
pædagogiske effekt af laboratorieundervisningen.

Dette skyldes uden tvivl en ændret opfattelse af
hvad denne undervisningsform egentlig formår.
Mange undersøgelser (se henvisninger hos Wool-
nough, 1999) har sået alvorlig tvivl om labora-
torieundervisningens 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 labora-
toriet at lære eleverne præcis iagttagelse og beskri-
velse af naturfænomener, så har målet at bibringe
eleverne en forståelse af teorierne veget pladsen
for mere almene kompetencer: at kunne ræson-
nere 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 tilsva-
rende undersøgelser af udviklingen i gymnasie-
læreres 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/eksperimenteren-
de holdning” prioriteres højt (tilslutning fra hhv.
64% og 52% af de adspurgte lærere).

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

Kerr Oxford Oxford
AIMS 1962 1975 1996  

To make phenomena more real through experience 7 2 4  
To practice seeing problems and seeking ways to solve them 8 7 3  
To promote a logical, reasoning method of thought 4 3 2  
To encourage accurate observation and description 1 1 1  
For finding facts and arriving at new principles (T1) 3 8 10  
To elucidate theoretical work as an aid to comprehension (T3) 2 6 5  
To arouse and maintain interest 9 4 6  
To develop specific manipulative skills 6 5 7  
To verify facts and principles already taught (T2) 5 10 8  
To satisfy National Curriculum and GSCE requirements 10 9 9



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 under-
visningsformen 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 encou-
rage 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 under-
søgelse ser vi noget lignende.

Men det er ikke nødvendigvis bare traditionen og
begrænsede ressourcer der har resulteret i konflik-
ten 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 mang-
lende refleksion hos mange lærere over den pæda-
gogiske effekt af forskellige aktiviteter i laborato-
riet.

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 conti-
nue with their science. It is ineffective in helping the
students understand the concepts and theories of sci-
ence.. 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 pra-
ctical work.. We could argue that there are two
main aims for teaching science, to know what and
to know how – helping students understand the con-
cepts of science and the processes of science. Science
teaching should help the students know and under-
stand 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 ful-
fill 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 encou-
rage the students to investigate the problem indepen-
dently 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 undersøgen-
de/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 forståel-
se for de (officielle) fysiske teorier og begreber
kan en meget håndfast styring af deres arbejds-
proces 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. Hods-
on (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 sci-
ence and an awareness of the complex interacti-
ons 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.

FORMER FOR

LABORATORIEARBEJDE

Praktisk arbejde kan antage vidt forskellige for-
mer og kan klassificeres på mange måder (se Mil-
lar 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 resul-
tatet af øvelsen og det på forhånd givne svar. I
den anden ende ligger den helt åbne eksperimen-
telle undersøgelse hvor både problemformulering,
gennemførelsen, og fortolkningen af datamateria-
let er overladt til eleven. Man kan også klassifice-
re efter problemets art (f.eks. undersøge en sam-
menhæng, teste en forudsigelse, gøre rede for og
forklare et fænomen). Af interesse er sammen-
hængen mellem arten af det praktiske arbejde og
de læringsmål der nås. 

Herunder anføres en mulig klassificering i for-
hold til åbenhed. Den er bl.a. inspireret af klassi-
ficeringer udformet af Millar, Le Maréchal,

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

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 sam-
men med planlægningen og det teoretiske
udgangspunkt. Alligevel kan det være nyttigt at
foretage en skelnen, fordi det er muligt for lære-
ren at indskrænke elevens frihed til at omfatte
bestemte udvalgte faser af den ellers sammenhæn-
gende proces.

Hvad problemformuleringen angår, kan hele pro-
cessen fra en diffus undren over en indsnævring
af problemområdet til en præcis formulering af et
konret fysisk problem være helt overladt til ele-
verne, eller den kan gennemløbes af elever og
lærer i fællesskab. Læreren kan også have foreta-
get 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 hvor-
dan, eller læreren kan have bestemt udstyret og
dermed indskrænket friheden i planlægningen.
Men læreren kan også have overtaget planlægnin-

Undersøgelsens formål /
Problemformulering 1  2  3  4  5  
Planlægning (a) 

Valg af udstyr 1  2  3 4  5  
Planlægning (b)

Valg af procedure 1  3 2  4  5  
Teoretisk forankring af databehandling og fortolkning (1) 2 (3) (1) (3) 4 5  
Valg af metoder til databehandling 1  2  3  4  5  
Produkt/ Resultat/
Forventet konklusion 1  2  3   4   5  
Fortolkning/ 
Vurdering af resultater (1) (2) (3) (1) (2) (3)  4  5 

Grader af åbenhed i 
Laboratoriearbejdet

Bestemt af 
Lærer 

Bestemt af 
Elev  



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 iden-
tificere de teorier og begrebsstrukturer der skal
danne grundlag for problemformuleringen, kon-
struere beskrivelser og modeller på basis af deres
eksperimentelle resultater, og fortolke disse i for-
hold til det teoretiske grundlag. I den anden ende
får eleverne præcis at vide hvilke formler målere-
sultaterne skal sættes ind i.

Metoder til databehandling kan f.eks. være organi-
sering af data i tabel, grafisk afbildning og analyse
af graf, middelværdiberegninger, brug af regne-
ark, indsættelse af data i computermodeller. Også
fortolkning af ikke umiddelbart gennemskuelige
måledata (som f.eks. prikker på en timerstrimmel
eller hastighedsmålinger med fotoceller) kan hen-
regnes til denne kategori.

Med hensyn til resultatet af laboratoriearbejdet
spænder mulighederne fra den helt åbne under-
søgelse 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 lov-
mæssighed. 

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 bli-
ve 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 hin-
anden: 

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 mate-
matisk prægede teoretiske overvejelser af betyde-
lig 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 sim-
plere.

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 for-
stand at den konkrete problemformulering helt er
overladt til eleverne, mens det fænomen der gøres
til genstand for undersøgelse er valgt af læreren. 

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

Lukkede øvelser

I feltet mellem åbenhed og lukkethed i det prak-
tiske arbejde, vil vi først diskutere den traditio-
nelle ”kogebogsøvelse” med en detaljeret skriftlig
vejledning i hvordan forsøget skal udføres, og
hvis formål ofte er at eftervise allerede gennem-
gået 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 for-
søget skal udføres”, og ofte er det sådan at ”i fysik-
øvelserne efterviser de teoristof som allerede er blevet
gennemgået”. Eleverne har altså meget lidt frihed i
laboratoriearbejdet – til trods for den høje priori-
tering lærerne giver mål som ”fysikkens arbejds-
metoder” og ”udvikling af en undersøgende/eks-
perimenterende holdning”. Forfatterne til GFII-
rapporten (Krogh og Thomsen 2000) konklude-
rer
• 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 teo-
rier 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?

Som nævnt tidligere er der ikke meget grund til
at tro at denne type øvelser bidrager nævnevær-
digt til udvikling af elevernes teori- og begrebs-
forståelse.

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

Målemetode:
En afvejet mængde varmt vand ved en tem-
peratur noget over stuetemperatur holdes
klar i et plastbæger. En isterning tages ud af
dybfryseren og kommes hurtigt ned i van-
det. Temperaturen måles løbende. Laveste
opnåede temperatur (fællestemperaturen)
aflæses. Vandet med den smeltede is vejes.
Dybfryserens temperatur aflæses.

I vejledningen til forsøget hvor fordampningsvar-
men 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 færdi-
ge så vi kan gå videre med næste forsøg. 

(Eleverne venter på at en opstilling til bestem-
melse 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 fær-
dige.
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 fæno-
menet, og som kunne bruges til at beregne de
søgte talværdier. Elevernes opgave var formulere-
ret således:

Opstil et energiregnskab i form af en energi-
ligning 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 starttempera-
tur til fællestemperatur.

Og for fordampningsvarmen:

Opstil et energiregnskab i form af en energi-
ligning for forsøget. Energi modtaget af van-
det = 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 bereg-
ninger.

Eksemplet synes imidlertid ikke at leve op til dis-
se forventninger – tværtimod. Selv om eleverne
arbejder med problemstillingen før laboratorie-
timen, når de slet ikke frem til en så klar forståel-
se af begreberne og deres indbyrdes sammenhæng
at de kan bruge den konstruktivt under målinger-
ne. Målingerne kommer imidlertid til at fremstå
som løsrevet fra det teoretiske arbejde, og under
selve laboratoriearbejdet opnår eleverne tilsynela-
dende 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 vir-
ker sandsynligt at målingerne i laboratoriet ikke
har haft afgørende betydning for hvad eleverne
har lært i denne øvelse. Et sæt udleverede målere-
sultater, 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 illu-
streret ved dialogen ovenfor) i den snævre for-
stand: hvilken type resultat forventes vi at kom-
me frem til? Eller i den mere overordnede betyd-
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Tv Vandets starttemperatur  
Ti Isens starttemperatur  
Tf Fællestemperatur  
mv Vandets masse  
mi Isens masse  
cv Vands specifikke varmekapacitet  
ci Isens specifikke varmekapacitet  
Ls Isens specifikke smeltevarme  

Navnene på de fysiske størrelser er :

Løs energiligningen med Ls som ubekendt.



126

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

“Virkelig”  videnskab i  skolen?

Åbne undersøgelser.

Lad os nu gå til den anden ende af åben-
hed/lukkethedsspektret, til den helt åbne eksperi-
mentelle undersøgelse. Hvad kan elever lære af en
sådan aktivitet? Lad os igen citere Brian Wool-
nough.

Woolnough argumenterer for at undervisningen i
fysik skal omfatte hvad han kalder “authentic sci-
ence”, dvs. aktiviteter der ligner de naturvidenska-
belige undersøgelser der foretages af forskere.
Han beskriver disse aktiviteter således:
Normally, though not exclusively,[..] authentic scien-
ce [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 rese-
arches, will allow for different approaches and diffe-
rent routes, will allow space for mistakes and dead-
ends, and will lead to a solution which will be eval-
uated 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 achieve-
ment. (Woolnough, 1998)

Woolnoughs ”autentiske videnskab” vil altså nor-
malt være en åben undersøgelse hvor eleven har
meget stor frihed til selv at formulere et problem.
Hans argumenter for at inddrage sådanne aktivi-
teter i skolen er følgende:
i) to enable the students to develop and use

their personal knowledge through experien-
ce;

ii) to enable them to experience doing authen-
tic science (and thus partake in one of our
principal cultural activities);

iii) to provide students with the skills and atti-
tudes (the personal knowledge) that are use-
ful to employers; and

iv) to motivate students towards science and

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

For Woolnough er begrundelsen for denne type
eksperimentelt arbejde altså at det hjælper elever-
ne 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 ele-
verne lærer teori. Deres berettigelse i denne sam-
menhæng 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 elever-
ne altså noget andet, nemlig færdigheder og hold-
ninger som ifl. Woolnough er stærkt efterspurgte
i vore dages samfund.

Den proces Woolnough ønsker at eleverne skal
gennemløbe er en iterativ proces der kan illustre-
res ved nedenstående figur (modellen er udarbej-
det 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 hoppen-
de 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 funk-
tion af antal hop fra start. Det gør de, men uden
at være i stand til at benytte teoretiske overvejel-
ser. Som en elev siger: 



”Det bliver en praktisk model. Man kan ikke lave
en teoretisk model”. De antager at deres graf bli-
ver lineær, men opdager at den snarere er ekspo-
nentielt aftagende, hvilket bekræftes grafisk. De
har altså lavet en empirisk model af hoppehøjder-
ne. 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 undersøgel-
sen ”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 bægerglas-
set 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 fal-
der 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 proble-
mer. En sådan evne til at forbinde teori og fæno-
men, har de tidligere lukkede øvelser ikke bidra-
get nævneværdigt til at udvikle.

En forestilling om problemorienterede eksperi-
mentelle undersøgelser hvor teorien ikke spiller
nogen afgørende rolle holder derfor næppe. Det
er ikke sandsynligt at man kan erhverve ”proces-
kompetencerne” i fysik uden at sætte sig ind i
fysikkens teori- og begrebsapparat.

LABORATORIEARBEJDET 

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 problemløsningskompeten-
ce, og evnen til at ræsonnere logisk. GFII-under-
søgelsen viser at også danske fysiklærere lægger
stor vægt på sådanne kompetencer. Der er her
tale om kompetencer der ikke umiddelbart kom-
mer til udtryk ved løsningen af relativt simple
fysikopgaver, eller ved traditionelle “kogebog-
søvelser” i laboratoriet. Hvad der er tale om er
evnen til at håndtere mere indviklede problem-
stillinger: 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 adskil-
les helt fra viden om fysikkens teorier. Men de
forudsætter en forståelse der rækker ud over (og
til dels er uafhængig af ) kendskabet til de speci-
fikke 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 karakteri-
seret 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 procesrelate-
rede 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. Grundla-
get 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 fysik-
kens begrebsverden. 

Hvordan går man fra en undren til konstruktio-
nen 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 lære-
ren 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 ele-
ver, 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 passen-
de kombination af målinger og teoretiske sam-
menhænge. 

Derfor kan problemløsningskompetence ikke
adskilles fra viden om fysik (eller et andet kon-
kret 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 gæl-
der 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 der-
for 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 opfat-
ter den på den måde. Måske bliver eleverne bedt
om at løse visse delproblemer; men de afgørende
faser i løsningen af problemet er foretaget af lære-
ren. Mennesker, og det gælder også gymnasieele-
ver, 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 problem-
stilling, 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 bag-
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grund eleverne er i stand til at mobilisere,
afgørende for hvilke problemer de kan konstrue-
re. 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 for-
mel skal vi bruge?” 

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 situati-
onen forskelligt har vi øvelsen ”Undersøgelse af
batteri” (øvelse 2):
Eleverne skal måle karakteristikken for et ele-
ment. De har fået en skriftlig vejledning. En
gruppe foretager mange målinger med store vær-
dier 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

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 pro-
blem 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.

HVORDAN KAN LABORATORIE-

ARBEJDET BIDRAGE TIL EN BEDRE

FYSIKUNDERVISNING? 

Af de ovenstående overvejelser følger følgende på-
stande:
• en ægte forståelse af fysikkens begreber viser

sig først og fremmest i problemløsningssitu-
ationer

• 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 labora-
toriearbejdet 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 selvstæn-
dige tænkning. Også det “simple” (normalt af
læreren formulerede) problem kan i høj grad tæn-
kes 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 eksperi-
mentelle 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 ven-
der 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 under-
støtte 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 energistrøm-
me når isen ligger i vandet og smelter.

Der er ikke meget i elevernes samtale under labo-
ratoriearbejdet 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 fysik-
begreber under arbejdet ikke nødvendigvis ensbe-
tydende 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 vejled-
ning at de slet ikke har overskud til at tænke på
fysikbegreber i forbindelse med apparatmanipula-
tionen. 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 forbin-
delse, 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 samvit-
tighed kan vente til senere (f.eks. rapport-
skrivningen) 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 frem-
hæver faktisk rapportskrivningen som den aktivi-
tet 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 hvil-
ken 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 eksperimen-
telle arbejde polemisk sagt har hovedet under
armen, hvorefter de så yder den afgørende (og
mest tidskrævende) indsats under rapportskriv-
ningen. Hvis laboratoriearbejdet af eleverne skul-
le opfattes som problemløsning i ovennævnte for-
stand skulle den forberedende fase, hvor man gør
sig problemets natur klart og finder ud af hvor-
dan det skal løses, have mindst den samme varig-
hed 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

131



132

mange enkeltproblemer de møder i laboratoriet
(problemer med apparaters funktionsmåde, med
at forstå vejledningen, tilslutte et instrument kor-
rekt 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 veldefi-
neret formuleret af læreren (at bestemme isens
smeltevarme, at bestemme bølgelængderne for
nogle linjer i brintspektret, at bestemme tyngde-
accelerationen) 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 procedu-
rer til at løse dem, skal der gøres et stort arbejde
for at eleverne forstår at de arbejder med proble-
mer.

Man kan altså ikke udelukke at det ikke kun er
helt åbne problemstillinger der fremmer elevernes
selvstændige tænkning. Også det “simple” (nor-
malt 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 opmærk-
som på kompleksiteten af den situation eleverne
placeres i. I laboratoriearbejdet vil vi altid have en
situation hvor mange forskellige elementer i gym-
nasiefysikken 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. grafi-

ske fremstillinger
4) fortolkning af data i forhold til modeller

eller teorier – og dermed
5) forståelse af modellers eller teoriers betyd-

ning for den eksperimentelle situation

Man kan forsøge, især i den indledende under-
visning, at gøre de enkelte komponenter meget

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 auten-
tisk eksperimentel problemstilling.

Dette kan være et pædagogisk plus ved laborato-
riearbejdet. 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 sam-
menhænge. Det er derfor nærliggende at forestille
sig at det er vigtigt at lære fysik i situationer der
er forholdsvis sammensatte – som netop labora-
toriesituationen. Men det vanskeliggør også den
opgave at give eleverne et væsentligt udbytte af
laboratorieundervisningen.

Her er det vigtigt at være opmærksom på de for-
skellige 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 generalisa-

tionsniveau eller 
2) kræve at man samtidig håndterer mange ele-

menter 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 varme-
fylde v.hj.a. en dyppekoger kan håndteres på et
lavere abstraktionsniveau end opgaven at bestem-
me smeltevarmen for is ved at lade en isklump
smelte i et bæger med vand, fordi den sidstnævn-
te kræver at man kan kombinere og se fællestræk-
kene 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 betyd-
ning 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 aktivi-
teten 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 compu-
terprogrammet 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 pro-
blemet er for svært må læreren jo løse det – og
eleverne lærer ikke så meget som de havde kun-
net 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 udviklings-
zone). 

KONKLUSION

Påstanden i det foregående har været at selv om
laboratoriearbejdet, som det hovedsageligt prakti-
seres 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 væl-
ge problemstillinger på et betydeligt lavere
abstraktionsniveau end de gængse eksperimenter!

Når problemorienteret laboratoriearbejde på den-
ne 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 fysikundervis-
ningen 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 fordampnings-
varme:

Isens specifikke
smeltevarme

Målemetode:
En afvejet mængde varmt vand ved en tempera-
tur 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 (fæl-
lestemperaturen) aflæses. Vandet med den smelte-
de is vejes. Dybfryserens temperatur aflæses.

Teori:
Opstil et energiregnskab i form af en energilig-
ning for forsøget. Energi modtaget til isen består
af tre led: (1) opvarmning af isen til 0∞C; (2)
smeltning af isen; (3) opvarmning af smeltevan-
det 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 :

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 indehol-
der 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 vurde-
res med hensyntagen til det anvendte måleappa-
rat.

Data på regneark:
I EDB-rummet benytter vi Windows-program-
met 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 vær-
di. 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 celle-
adresserne. 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 bereg-
nede værdier. Søjlen med usikkerhed udfyldes
kun for de målte størrelser. Usikkerheden vurde-
res med hensyntagen til det anvendte måleappa-
rat.

Data på regneark:
I EDB-rummet benytter vi Windows-program-
met 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 vær-
di. 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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Tv Vandets starttemperatur 
Ti Isens starttemperatur 
Tf Fællestemperatur 
mv Vandets masse 
mi Isens masse 
cv Vands specifikke varmekapacitet 
ci Isens specifikke varmekapacitet 
Ls Isens specifikke smeltevarme 
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eller A38. Formler skrives ved at henvise til celle-
adresserne. 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 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-program-
met 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 vær-
di. 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 celle-
adresserne. 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.

Vands specifikke
fordampningsvarme

Målemetode 1:
Vi ”blander damp i et bæger vand”. Opstillingen
til produktion af vanddamp gøres klar (se teg-
ning). En afvejet mængde koldt vand ved en tem-
peratur noget under stuetemperatur holdes klar i
et plastbæger. Damp ledes ned i bægeret, idet

man søger at undgå, at der slipper vand i væske-
form med over. Når temperaturen er nået et styk-
ke over stuetemperatur (helst lige så langt over,
som starttemperaturen var under) afbrydes damp-
tilførslen. Sluttemperaturen (fællestemperaturen,
højeste opnåede) måles. Bægeret med vand og
kondenseret damp vejes.

Teori:
Opstil et energiregnskab i form af en energilig-
ning 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 størrel-
ser.
Løs energiligningen med Ld som ubekendt.

Målemetode 2:
Vi ”koger damp ud af et glas vand”. En dyppeko-
ger 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 bereg-
nede værdier. Søjlen med usikkerhed udfyldes
kun for de målte størrelser. Usikkerheden vurde-



res med hensyntagen til det anvendte måleappa-
rat.

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 nor-
malt med relativ adressering. Spørg! D-søjlen kan
bruges til at "lege med tallene" for at se, hvordan
ændrede målinger vil påvirke det endelige resul-
tat, Ls.

E-søjlen:  Vurderede måleusikkerheder indtastes.
E14: E5+E6.

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 kon-
stant, 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.
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A B C D E F G H I

1 Isens specifikke smeltevarme    

2      

3 Værdi Syst. fejl Usikkerhed Tilfældige fejl, afvig. Tilfældige fejl, værdier 

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 

12      

13 Beregnet:     

14 mi kg 0,0176 0,0176 0,001 -0,001 0,001 0,0166 0,0186 

15 L J/kg 317.261 333.261 376.549 264.240 

16 L kJ/kg 317 333  377 264 

17      

18 L middel kJ/kg 320 +/- 56   

Databehandling med regneark, Excel
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Du er naturligvis velkommen til at lave et tilsva-
rende regneark til brug for forsøget til bestem-
melse af vands specifikke fordampningsvarme.

Om fejl:
I alle varmeforsøgene indgår 3 typer af fejl: 
1. Grove fejl. Du har aflæst termometeret for-
kert. 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, hvil-
ken 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 hel-
ler ikke helt forhindre energiudveksling til omgi-
velserne. Hver af sådanne systematiske fejl træk-
ker 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

undersøger ved at gentage beregningerne, i hvil-
ken 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 usikkerhe-
derne 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: 

C D E F G H I 

1     

2    

3 Værdier System. fejl Usikkerhed Tilfældige fejl, afv. Tilfældige fejl, værdier 

4  max L min L max L min L 

5 0,0785 0,0785 0,0005 =E5 =-F5 =C5+F5 =C5+G5 

6 0,0961 0,0961 0,0005 =-E6 =-F6 =C6+F6 =C6+G6 

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 =C9+G9 

10 4186 4186 0 =E10 =-F10 =C10+F10 =C10+G10 

11 2000 2000 0 =-E11 =-F11 =C11+F11 =C11+G11 

12     

13     

14 =C6-C5 =D6-D5 =E5+E6 =-E14 =-F14 =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...

16 =C15/1000 =D15/1000  =H15/1000 =I15/1000 

17     

18 =(H16+I16)/2 +/- =(H16-I16)/2

På side 4 er der en "snydeseddel", der viser en del af de indskrevne formler.
Regneark med formler:


