
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 karakteri-
sere 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 be-
stemte 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 sam-
menhænge 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 del-
tage i undervisningen, i høj grad afhænge af hvil-
ket syn, de har på læring og på det fag, der
undervises i. 
Disse sammenhænge er vigtige for at forstå ele-
vers læringsmuligheder i en konkret undervis-
ning.

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 undervisnin-
gen 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

over noterne fra klasseobservationerne har vi regi-
streret og analyseret videooptagelserne. Vi har
desuden haft adgang til elevernes skriftlige arbej-
der, både deres almindelige fysikopgaver, deres
øvelsesrapporter, deres projektrapporter og deres
fysiktests og skriftlige evalueringer. Dette registre-
rende 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 spør-
geskemaundersøgelser af eleverne, hvor vi altså
som forskere direkte har gået ind og påvirket
situationerne. Vi har også i enkelte tilfælde arran-
geret elev(undervisnings)-situationer, som vi har
registreret.
Materialet inddrages i forskellig grad af bearbejd-
ning. Mange udsagn bringes uden uddybende
kommentarer, idet de i høj grad taler for sig selv.
Først gennemgås lærerens holdninger og opfattel-
ser, 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 eva-
luering 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 for-
vejen.

Første interview

Hvad er dine forventninger til klassen, hvad reg-
ner 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-
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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 labora-
torium, og så får de nogle strammere og større opga-
ver, 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 sto-
re 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 hvor-
dan 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 disku-
tere 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 masse-
fylde 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 egent-
lig 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 bed-
re. 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 egent-
lig 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 eks-
perimenter, hvor de kan få lov til at prøve nogle
ting af og få noget ro til det. De skal have nogle suc-
ceser, ikke.

Hvor meget går du ind og lærer de enkelte elever
at kende, og hvad betyder det for din undervis-
ning?
Jeg har stædigt kæmpet mig igennem hver klasse jeg
har fået og snakket med dem. Det tager tid at snak-
ke 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 udgangs-
punkt, at fysikken er svær, og at det, der skal dri-
ve 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 øvelses-
rapporterne

Andet interview

Midt i 1g interviewer jeg igen T for at få uddybet
hendes fagsyn og læringssyn i lyset af den under-
visning, 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 virkelighe-
den 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 eksperimen-
telt. 

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

at overskue hvad det er for nogle forskellige model-
ler, 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 temperatur-
ændring, den hedder model 1. Så de hele tiden har
fået det introduceret som modeller.

Det vil sige, du bevidst sidder derhjemme og fin-
der 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 over-
sigt 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 lang-
sommere, så skal de hele tiden rettes. Det er selvføl-
gelig 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 varme-
læren 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 baghove-
det, det er eleven i centrum og at jeg ikke skal bruge
tiden på at tale. Jeg tænker også meget i at der selv-
følgelig skal være nogle break af en eller anden art,
altså de skal, de skal helst have en eller anden øvelse
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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 besvær-
ligt 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 ind-
stilling 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 fornuf-
tigt. 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 tænk-
te, 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 sam-
me 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 soci-
ale 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 inten-
sivt, 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 naturfags-
undervisning 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, for-
di 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 min-
dre 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 overhove-
det var i nærheden af at ville have fysik på højni-
veau – 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.

Kan du altid det?
Ja, det synes jeg egentlig. Altså den måde som jeg til-
rettelægger 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 initia-
tiv til at lave forsøg og sådan noget, ikke. Jeg har
undgået at skælde ud, ikke, og at være sur.

Opsummering på  lærerholdning 

t i l  elever og fag

For T er fysik at opstille modeller, der kan beskri-
ve 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 base-
ret på en relativ høj styring. Eleverne kan i vid
udstrækning selv tilrettelægge deres arbejde, men
inden for de rammer som T har fastsat. At udfyl-
de 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 lærings-
potentiale, dvs med store muligheder for at elever-
ne 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 læringspoten-
tiale: Elevengagement, elevdeltagelse og højt for-
ventningsniveau. 
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)
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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 alli-
gevel gå op i arbejdet. De er jo i høj grad sociali-
seret 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 sammenbindings-
prosessen 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 formu-
lere sig sprogligt og derigennem opnå en tilknyt-
ning til det stof der skal læres. Hvordan sproglige
aktiviteter kan medføre læring, gøres der grundi-
gere rede for i kapitel 11.
Omvendt kan man også forestille sig at mulighe-
den for elevdeltagelse gennem sproglig aktivitet i
sig selv giver et engagement, et motiv for at delta-
ge i undervisningen.
Om eleverne så bruger de muligheder for elevdel-
tagelse, 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 under-
visningstilrettelæggelsen viser sig i en en under-
visning med et stort læringspotentiale. Om ele-
verne så udnytter det vil praksis vise.

ELEVERNE

Timernes tilrettelæggelse både pædagogisk og fag-
ligt er – sammen med hele skolekulturen – de
rammer eleverne har at udfolde sig inden for.
Eleverne vil komme med forskellige forudsætnin-
ger 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 tidli-
gere 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 under-
visningen 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 meta-
aspekter 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 eksa-
men”. 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

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 hold-
ning. De går ikke i skole for at lære nogle ting,
de ikke ved i forvejen, men for at klare sig igen-
nem de krav, der stilles!

Første elevinterview

I slutningen af oktober i 1g blev hver elev inter-
viewet 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, klassediskus-
sioner, 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 fysikundervisnin-
gen, 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 snakken-
de og at man ikke lærte noget, i modsætning til
gymnasiet, der var mere selvstændigt og seriøst.
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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 densi-
tet (som de lige havde arbejdet med i et ballon-
projekt). Godt 2/3 kunne definere det korrekt,
mens resten sludrede eller ikke kunne huske
noget.
Alle var glade for det meget gruppearbejde, selv-
om 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 for-
søget 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 arbejds-
form i deres opfattelse af, hvordan de lærte. Den
læggen vægt på at diskutere og arbejde sammen,
som der blev givet udtryk for i interviewene, ind-
gik 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 pro-
blemstillinger. 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 kommen-
de 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 ondskabs-
fuldheder. Hvis en elev svarer forkert eller spørger
overflødigt (måske om noget der lige er sagt) ven-
tes 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 fortsæt-
ter 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 dyg-
tige 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 udstuk-
ket plan. Til hver time var arbejdspapirer der
angav timernes forløb (og formentlig gjorde lek-
tielæsningen målrettet), elementerne var gramma-
tik, ordforklaring, individuelle opgaver og tekst-
analyse. 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 problemstillin-
ger, 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 for-
skellige 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 udspør-
gen, og mange elever hjalp hinanden eller fik fat i
læreren. I det store og hele var klassen med, flittig
og arbejdsom. Enkeltelever benyttede dog lejlig-
heden 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 fjernsynspro-
gram om billedanalyse og opgaver til kortereva-
rende gruppearbejder. 

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 grup-
per og hjalp dem videre.
Timerne indledtes med en diskussion om studie-
turen. 
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 vil-
le ske i sagen. 
Klassen mestrer ikke som helhed nogen demokra-
tisk 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 fysikundervisnin-
gen. 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
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problembaserede forløb og mellem åbne og luk-
kede 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 undervis-
ningsformer 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 læn-
ge 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 mid-
dellet, 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 man-
ge på hver side af middel og næsten ingen, der
synes det er rigtigt svært eller meget let.

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 sam-
me, sammensat med nye bogstaver”, ”SI-enheder,
atomer”. Andre ser tydeligvis en indre sammen-
hæng: ”Tingene hænger sammen f.eks. energi bruges
i mange forskellige emner”, ”Mange formler og

modeller skal jo udregnes på samme måde og fysiske
begreber kan man støde på på tværs af fagområ-
derne”.

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 syno-
nymt med problemorienteret. T brugte ”tema-
tisk” i denne betydning, og eleverne opfattede det
tydeligvis også sådan. Det blev gennem undervis-
ningen gjort tydeligt for eleverne, hvad forskelle-
ne 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 vil-
le 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 spørgs-
mål 5 vedrørende åbne og lukkede opgaver.
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Følgende elever kan bedst lide systematiske
forløb:

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

Emma: Jeg synes, man får mest ud af under-
visningen, hvis man kender begreberne og form-
lerne, dernæst regner opgaver og eksempler. 

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

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

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

Nanna:

Las:

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

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

Carl: Det er så jeg bedre kan forstå emnet. 

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

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. 

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

Følgende elever har ingen krydser:

Job: Jeg synes godt om begge dele. 

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

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

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

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

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

Lukkede

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

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

Åbne

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

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.

Ingen kryds: Begge dele   

To krydser: Jeg vil mene det skulle være en varia-
tion.   

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.   

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.   

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

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. 

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

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

Nelle: Man lære bedst hvis man inden over-
hovedet at gå ind i begreberne ved en del om sel-
ve emnet. 

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. 

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

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

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

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 udregninger-
ne bagefter for så også at få forståelsen forøget. 

Fin: Det er mere overskueligt 

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

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

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

Åbne: Fordi man så kan arbejde mere selv-
stændigt.

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

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

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.   

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.   

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.   

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

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

Lukkede: Når man selv skal formulere en definiti-
on bliver resultatet så upræcist sammenlignet
med de øvrige i klassen (forvirrende).



Der er en tendens til at elever som foretrækker
systematiske forløb også foretrækker lukkede opga-
ver: 6 svarer lukkede, 2 svarer åbne; desuden
foretrækker de 2 elever som ikke ville vælge mel-
lem systematiske og tematiske forløb begge luk-
kede 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 korrele-
rede holdninger som udtryk for tryghedsori-
entering 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 x-
klassen, 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 udfordrings-
orienterede. 

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.

Mange elever tilhører en midtergruppe, hvor de
uanset om de foretrækker systematiske eller tema-
tiske 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 grup-
pers forudsætninger for læring, vil de ikke være i
stand fuldt ud at kunne udnytte det læringspo-
tentiale, som undervisningen har. Problemet med
fysikundervisningen – som vel det meste af gym-
nasiets undervisning – er, at der er en stærk pro-
gression 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 udfordringsorien-
terede 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 ope-
rationaliseret, så de muliggør en stringent opde-
ling af eleverne, men er anvendt som nogle pæda-
gogiske 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 kom-
penserer formen så at sige for den indholdsmæssi-
ge progression. De faste grupper og mulighederne
for at komme til orde i det tempo, der passer én
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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 traditio-
nel klasseundervisning – at tilpasse sin undervis-
ning 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 dags-
ordenen, 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 ind-
lært gennem en vedvarende praksis, så eleverne
erfarer at de kan tage de faglige udfordringer op.

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

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 frem-
gangsmåde 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 for-
klaringerne 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

De to utilfredse skriver:

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 gruppearbej-
de. 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 model-
ler og formler:

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

Det er modellens brug til udregninger der foku-
seres på:

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 sam-
men 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 opvarm-
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ning: ∆E=mc∆T. Ved gennemgang af dette emne
blev der også (tidligt i 1.g) fokuseret på modelbe-
grebet.

Én elev (Dan) har givet et helt forkert svar:
”Tema” og ”Manhatten projektet”.

Hvad kan du bedst lide ved fysikundervisnin-
gen?
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 samti-
dig forstå grundlaget for det man benytter sig af
Den frie måde at arbejde på
Undervisningsmetoden
Gruppeundervisning og sammenhængen mellem fysi-
ske 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 fysikundervisnin-
gen? 
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)

...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 for-
vejen!...
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 gruppe-
arbejde.
Mange skriver dog ingenting eller direkte:
Det ved jeg ærlig talt ikke!

Opsummerende giver denne spørgeskemaunder-
søgelse et billede af en fysikklasse hvor eleverne er
glade for den mulighed for selvstændig tilrette-
læggelse 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 fysik-
ken. Dette kan tolkes som at både udfordrings-
og tryghedsorienterede elever kan udnytte denne
måde at tilrettelægge undervisningen på. Sam-
menholdt 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 uddy-
be i det næste afsnit.

Andet elevinterview

Det sidste elevinterview blev foretaget i januar i
2.g. Det var et længere interview som koncentre-
rede sig om fire temaer: Fysikundervisningen,
livet i skolen, livet uden for skolen og selvopfat-
telse (se interviewguiden i bilag 2). Ikke alle ele-
ver blev interviewet, men jeg valgte et foretage et
mere dybtgående interview (op mod en time)
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med de elever som jeg ud fra spørgeskemaunder-
søgelsen fra måneden før kategoriserede som
typiske repræsentanter for hhv udfordringsorien-
terede elever (Helle og Nelle), tryghedsorientere-
de 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 observa-
tionerne
Det var ikke muligt på overbevisende måde at
eftervise nogle sammenhænge mellem trygheds-
orientering/udfordringsorientering og holdning
til fysikundervisning eller øvrige baggrundsoplys-
ninger, 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 fysikundervis-
ning 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 virkelig-
heden?
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 begrun-
de 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 for-
binde 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 under-
vise 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 grup-
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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 sam-
men 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 for-
skellige 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 ken-
der 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 ana-
lysere 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

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 spænden-
de.

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-
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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 påvir-
ke 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 bru-
ge, 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 for-
søget, 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 forskelli-
ge opfattelse af og holdninger til fysik og fysik-
undervisning.
Nogle elever kan lide at ”hygge sig med udreg-
ninger – 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 ste-
der hvor der kan spores en forskel på trygheds-
og udfordringsorienterede elever.
Fysik opfattes mere som noget med at skulle for-
stå, 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

41



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 fysiklignin-
gerne har en historie, de er udtryk for nogle fæ-
nomener, 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 fagli-
ge 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 menings-
sætte det og kunne bruge det i sin hverdag. Des-
uden fremhæver mange det eksperimentelle
arbejde som spændende.

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 inde-
holdt.
De har fået et sprog om fysik og fysikundervis-
ning, og der er sket en udvikling i deres lærings-
begreb. Hvor meget, der skyldes denne specifikke
fysikundervisning, og hvor meget, der skal tilskri-
ves en generel aldersmæssig udvikling, er umuligt
at sige noget om.
Man bemærker at der er ikke så stor faglig spred-
ning i klassen. Denne homogenitet er fremkom-
met mere ved at de svage elever har haft mulig-
hed for at være med, end ved at de fagligt stærke
elever er hindret i deres faglige udvikling. Under-
visningen synes at holde sig inden for elevernes
nære udviklingszone – tæt på dens periferi.

HVAD VISTE OBSERVATIONERNE?

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 vig-
tigt 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 ind-
faldsvinkler og tolkninger. Jeg vil i det følgende
først gennemgå en typisk timeblok, for derefter at
koncentrere mig om nogle læringsmæssige aspek-
ter, som har været særlig tydelige på grund af den
undervisningsform, som har været dominerende i
x-klassen.

En typisk t imeblok

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 for-
klaring 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 treti-
mersforløb:

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 nærme-
ste.

11.07 Roen sænker sig. T viser OH (som udle-
veres i fotokopi til eleverne) med dagens
program og lektie til næste gang. Der er
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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.

11.15 udleveres statuspapir, som gennemgås på
OH. Papiret er en oversigt over, hvad
klassen indtil nu har gennemgået inden
for kernefysik. Der er en række spørgs-
mål (også af basal art), som besvares.
T fortæller, at man kan vælge at erstatte
en af opgaverne med en dymos-simule-
ring.
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.

11.27 arbejder grupperne
11.45 Spisepause. Arbejdet nedtrappes lang-

somt.
12.15 Halvdelen af eleverne arbejder videre i

grupper, mens den anden halvdel går ind
i et andet lokale og deltager i Ts opgave-
regning.

13.00 Pausen er noget udflydende. Nogle
diskuterer, andre holder pause. To elever
har meldt sig til sammen med T at forbe-
rede et demonstrationsforsøg til næste
gang. Tre elever går i datarum. Resten
arbejder videre i grupper.

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

at samarbejde om løsning af de stillede spørgs-
mål. 
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. 

T arbejder således i alle de tre læringsrum, som
Petersson (1995) opstiller:
Undervisningsrummet, hvor lærer og elever i fæl-
lesskab 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 læn-
gere forløb og projekter. Praksisrummet videre-
fører elementer fra begge de to andre rum, men
eleverne arbejder med mere virkelighedsnære pro-
blemer og cases og lærer at håndtere mere kom-
plekse sager. Læreren er mesteren der træner ele-
ven og målet er at træne kompetencer og at træn-
ge dybere ned i stoffet. Det kan rent fysisk foregå
i edb-lokalet, laboratoriet, på gangen, uden for
skolen.

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

Gruppearbejdet

Gruppearbejdet er den konstituerende arbejds-
form i Ts undervisning, og når man følger un-
dervisningen, 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 forven-
tes, at grupperne før konsultationen har præcise-
ret, hvad de vil spørge om.
Hvis støjniveauet under gruppearbejdet i klassen
bliver for højt, kan T forlange fuld tavshed, hvil-
ket holder niveauet nede et stykke tid.

Der er opbygget en klasserumskultur, hvor elever-
ne ved, hvilke krav, der stilles, og hvor de gen-
nem 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 lærings-

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 grup-
pe fastholdes man lettere i en aktiv rolle end ved
fx en indre dialog med en bog eller et lærerfore-
drag. Og da læring i det konstruktivistiske para-
digme (se kapitel 10) er en aktivitet, vil læring
have større mulighed for at finde sted i en grup-
pe, hvor man kan bruge hinanden og tvinge hin-
anden til til at være aktive. Men omvendt er det
også tydeligt, at elever let distraheres af andre ele-
ver, 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 fæl-
les 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 arbejds-
formen 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. 
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Læring som konstruktion og som

meningssæ tning

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 under-
visning undersøges i kapitel 11.

SLUTEVALUERINGEN I  KLASSEN

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 for-
men, dvs. især de tre timer i træk og den udstrak-
te brug af gruppearbejde, og derefter om selve
fysikken, om den var svær, kedelig osv.
Jeg har valgt nogle temaer ud.

Tretimersblokken

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 kompen-
seret på den måde, at det er et meget fleksibelt fag.
Med de der 3 timer om ugen og den gruppearbejds-
form, 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 arbej-
de dig til noget, du ikke kan forstå, så derfor mang-
ler vi lidt mere feed-back fra lærerens side – nogen-
gange... 

Gruppeinddeling

Gruppeinddelingen gav anledning til en del kom-
mentarer, 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 sam-
men 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. For-
di 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 der-
hjemme og selv gør en indsats – det gør alle ikke,
vel? – så er det nogen gange irriterende ... Selvfølge-
lig skal man forklare nogen, som ikke forstår det så
godt og sådan noget, men nogen gange så er det for-
di 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.

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 syns-
punkt, 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.

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 overrasken-
de 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 til-
fredse med en formalistisk opfyldelse af Fagbila-

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

Indholdet –  abstraktion

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 bli-
ver 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 hverda-
gen eller et eller andet.

Øh, nu har jeg samfundsfag, og det er klart, det
afspejler klart mere hverdagen end fysik. Samfunds-
fag 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’?
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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 for-
holde 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”.

LÆRERENS SLUTEVALUERING

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 overvejel-
ser 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 forvente-
de, at jeg ville kunne få mange piger til at vælge
højniveau, ved en målrettet indsats.

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 der-
for 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, hvor-
imod 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 igen-
nem med, da eleverne er vænnet til at tænke i
formler (altså sammenhænge uden forudsætnin-
ger og tolkninger), og fordi lærebøgerne jo også i
høj grad understøtter denne opfattelse.

Enkeltelevers udvikling samt

klassen i  forhold t i l  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 matematik-
højniveau.

Skolemiljø

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 ele-
ment 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 sti l

Glade og ærlige elever, de var klar over at de skul-
le 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 funda-
ment 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 hav-
de. 
Jeg tror ikke, jeg selv var påvirket i selve under-
visningen, 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 vil le?

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 fag-
lig/pædagogisk praksis. Det har udmøntet sig i en
tilrettelæggelse af undervisningen, som er ret
langt fra gængs praksis i fysikundervisning i gym-
nasium/hf, nemlig timerne samlet i en 3-timers
blok og gruppearbejde som den bærende under-
visningsform. 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 elever-

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 gæl-
der 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 til-
værelse. 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 fysikundervis-
ning 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 sandhe-
der. Men undersøgelsen viser, at en sådan under-
visning er mulig og kan udgøre et fysiklærings-
mæssigt velfungerende alternativ til anden under-
visning.
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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     ❏ ved ikke
Hvad kan du lide/ikke lide ved at arbejde i grupper?

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    ❏ middelsvært     ❏ meget svært
hvorfor:

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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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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