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Samtaler mellem en lærer og en klasse er en sær-
deles anvendt undervisningsmetode – ikke bare i
fysik men også i en del andre fag. Af den grund
kan man være tilbøjelig til at opfatte metoden
dels som så almindelig, at det er uinteressant at
beskæftige sig nærmere med den, dels at den på
grund af sin udbredte almindelighed ikke fanger
det ”særlige” ved fysik – og så er der en yderligere
grund til ikke at beskæftige sig nærmere med
den. Ud fra empiriske studier har det imidlertid
vist sig, at selv om lærerens samtale med klassen
forekommer i mange fag, så er der alligevel nogle
karakteristiske træk ved den fysik-faglige samtale,
som fortjener at blive belyst nærmere. Det er
nogle af disse træk, artiklen vil belyse.

Når en lærer i fysik fører en samtale med en hel
klasse på én gang, er læreren som regel den cen-
trale figur, som al tale refererer tilbage til. I kraft
af sin faglige viden, som rækker langt videre end
elevernes, har læreren en unik position som den
autoritet, der forholder sig til elevernes tanker,
formuleringer og forståelsesgrader i det hele taget.
Det er en temmelig entydig faglig magtposition,
hvor det meget ofte er vanskeligt at bygge på fæl-
les hverdagserfaringer mellem lærer og elever.
Læreren er i en vis forstand sin faglighed og er
istand til at udfolde den i forskellige sammen-
hænge.

I forhold hertil står eleverne fremmede overfor
fagligheden, og møder den som regel som noget
nyt og ukendt, man ikke kan bruge sine egne
hverdagserfaringer i forhold til. Den divergens
mellem lærerens og elevernes tilgang til samtalen
skyldes ikke alene, at fysik beskæftiger sig med
erfaringsfjerne emner. Selv om det kan ske, er det
på ingen måde reglen. Divergensen skyldes især
den kendsgerning, at fysik er et stærkt teoretisk,
abstraherende og modellerende fag. Disse ele-
menter udgør en form for egen kultur og sprog

som læreren igennem sin lange uddannelse har
lært at beherske, men som eleverne endnu står
fremmede overfor.

Denne divergens viser sig i lærerens samtale med
klassen og i den centrale position, som læreren
har/får. Billedligt kan man forestille sig samtalen
som vifteformet, idet læreren sender spørgsmål og
kommentarer ud i klasserummet, hvorefter for-
skellige elever på skift svarer tilbage til læreren,
selv giver kommentarer, forsøger sig med udlæg-
ninger af et emne eller stiller spørgsmål – ind
imellem i skjult form camoufleret som en
påstand. I fysik udvikler samtalen sig meget sjæl-
dent imellem eleverne. En egentlig faglig diskus-
sion er der således ikke tale om. Lærer-klasse
samtalen fungerer hyppigt som a) en form for
videnskontrol, b) en videns-generator, hvor selve
det at få lejlighed til at formulere sig mundtligt
tænkes at fremme tankevirksomheden og den fag-
lige opmærksomhed hos eleverne, eller c) et lok-
kemiddel for at få eleverne til at samle sig om
dagens emne eller bearbejde en øvelse, de allerede
har lavet.

På grund af lærerens faglige magt-position bør
man være opmærksom på, at samtalen kun til en
vis grad kan være jævnbyrdig. I en jævnbyrdig
samtale lytter parterne til hinanden, den som
taler foregriber tilhørerens oplevelse af det der
siges, mens det siges. I lærer-klasse samtalen er
situationen anderledes. Dels tjener den som sagt
ofte det formål at kontrollere elevernes forståelse
eller at få dem i gang med at tænke. Dels er lære-
ren den eneste faste part i samtalen. Det kan give
læreren en vældig stor oplevelse af at have talt
med klassen forstået som en enhed eller som én
samtalepart og at ”klassen” nu har forstået det
pågældende emne, fordi det har været så vel
belyst.
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”Klassen” eksisterer imidlertid ikke i den forstand
som ét homogent individ eller som én samtale-
partner. Der eksisterer en gruppe af individer
som alle er tilstede i den samme situation, men
som deltager med hver deres udgangspunkt. Det
fælles ved situationen kan bestå i, at man lytter til
hinanden og bliver inspireret af hinandens tanker
og forestillinger. Men processen er derfor også
kun til en vis grad fælles, eftersom det der siges
kan have forskellig ”adresse” og høres forskelligt
af de enkelte deltagere. Elever har, med forskelli-
ge forudsætninger, indstillinger og viljer til at
arbejde med et emne, kastet sig ud i samtalen.
Nogle forbliver tavse. Andre taler meget. Mange
stopper op ved en enkelt ting, de ikke forstår, og
har ikke oplevelsen af generel forståelse. Under
alle omstændigheder kan der være et misforhold
mellem hvad der optager den enkelte elev, på den
ene side, og lærerens oplevelse af, at samtalen til
slut er lykkedes, fordi emnet er blevet omfattende
behandlet, på den anden side. Læreren har natur-
ligt nok det mål, at undervisningen skal lykkes,
og at man i timerne når de mål, der på forhånd
er sat. Parallelt hermed er der den enkelte elevs
dagsorden, som kun til en vis grad stemmer over-
ens med lærerens. I det følgende præsenteres et
enkelt eksempel på en lærer-klasse samtale for at
illustrere nogle af de faglige muligheder og be-
grænsninger, som knytter sig til undervisnings-
formen.

SAMTALE OM SMELTEVARME

I eksemplet skal vi se, hvordan læreren samtaler
med en hel klasse om begrebet smeltevarme og
om, hvordan man kan beskrive den proces, hvor
en isklump først smeltes, hvorefter vandet varmes
op til det koger.

Samtalen finder sted et par dage efter at klassen
har gennemført øvelsen med smeltevarme. De
står således ikke ganske fremmede overfor begre-
bet, ligesom de allerede har prøvet at have kon-
kret materiale mellem hænderne. Den faglige
erfaringsproces er startet, og man kan se lærer-
klasse samtalen som en naturlig forlængelse heraf,
idet der nu fra lærerens side sættes fokus på den
mere formaliserede beskrivelse af processen, som
eleverne skal lære at tolke. Samtalen finder såle-

des sted som næste skridt i en sammenhængende
faglig proces, hvor læreren forsøger at få eleverne
til at bearbejde smeltningen og opvarmningen
mere begrebsmæssigt. I samtalens løb viser det
sig, at eleverne har temmelig svært ved at forbin-
de det, de har lavet i øvelsen kort tid inden med
den formaliserede tolkning, som de nu stilles
overfor.

Tilstede er omkring 25 elever, hvoraf cirka 10
elever er aktive deltagere i samtalen. Det er stort
set hele samtalen, som indgår i følgende behand-
ling. Dog er efter skøn udeladt nogle ganske kor-
te og få bemærkninger fra nogle elevers side. Alt i
alt varede samtalen cirka 15-20 minutter.

Emnet for samtalen er bogens fire-fasede figur
over smeltevarme (se figur 1), og læreren lægger
meget vægt på, at eleverne selv skal forsøge og
italesætte hvad kurven viser. Det fører til en del
forskellige elevudsagn, hvoraf nogle samler sig
om bestemte svært forståelige dele af processen,
mens andre udsagn kommer ind som bikommen-
tarer i den forstand, at de ikke samler fælles
opmærksomhed. Læreren spiller en ledende rolle
i samtalen som den, der vælger emnet og til en
vis grad strukturerer detaljeniveauet. Men han
undlader egentlige faglige svar på elevernes ytrin-
ger. I stedet gives der plads til, at eleverne selv
formulerer de tanker og forståelser de har af pro-
cessen. Ikke desto mindre træder lærerens faglige
kompetence frem i kraft af måden at strukturere
samtalen på, hvad der lægges vægt på/ikke lægges
vægt på, hvordan der skabes forbindelser til for-
skellige aspekter af fysikken mv.

Eleverne har en figur af opvarmningskurven i de-
res lærebog. På den er der tal på akserne. Læreren
skitserede en figur som nedenstående på tavlen.

Figur 1
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Der er naturligvis tale om en idealiseret fremstil-
ling, hvor bogens figur ikke kan forventes at svare
helt til den kurve, eleverne får gennem deres egne
øvelsesresultater. Denne divergens er imidlertid
ikke i centrum i samtalen, hvor det i langt højere
grad handler om at forstå bogens idealiserede
figur. Og det volder problemer nok.

Forskellige elever giver deres bidrag til at fortolke
figuren, som er tegnet på tavlen. Thomas, som
begynder tolkningen, formulerer sig ret alment,
hvorfor læreren foreslår en mere trinvis gennem-
gang af, hvad der sker i de enkelte faser..

Lærer: Hvad viser den der kurve så
egentlig….Thomas?
Thomas: Den viser en klump is, der er afsat energi
i form af varme, og så smelter det automatisk….så
stiger temperaturen
Lærer: Is tilsat varme, siger du….ja, hvor starter vi
henne?
Thomas: Vi starter helt nede hvor den er fast, og
den er minus 20 grader
Lærer: Temperaturen er minus 20 grader,
jah….hvad sker der så?
Thomas: Så smelter den stille og roligt, og så stiger
temperaturen….og til sidst så bliver den så flydende
i form af vand
Lærer: Ja, skal vi prøve at tage det lidt mere trin-
vist, for man kan jo godt se at den her graf er delt
ret tydeligt op i nogle sektioner, hvor mange er der:
én, to, tre, fire….så prøv at dele lidt mere op i,
hvad der sker i hver sektion….hvad mener I der
sker….det er jo ikke noget, I har fået klar besked
om….?

Maria er den første, der førsøger sig med at tolke
de enkelte dele af kurven. Hun sætter tal på, når
hun skal redegøre for energien, der tilføres. Det
er tal, som hun selv tilføjer, eftersom figuren på
tavlen er uden tal. Formodentlig stammer tallene
fra den tidligere gennemførte øvelse. 

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

Lærer: Og hvordan ser stoffet ud dér, tror du?
Maria: Det er sådan en blanding af is og vand
Lærer: Aha, og hvad så, skal vi gå videre?
Maria: Jah, så tilfører man en hel masse kilo-
joule….øhh….600 mere
Lærer: Sådan cirka, ja
Maria: Men så sker der ikke rigtigt noget
Lærer: Hvad er det, der ikke sker?
Maria: Temperaturen stiger ikke
Lærer: Nej. Det ser den faktisk ikke ud til at gøre,
okay, og vi går videre til sektion 3
Maria: Jah, så tilfører man ….øhh….850 kilojou-
le….så er temperaturen så langsomt steget op til 100
Lærer: Okay, det var sektion 3, og så tager vi sek-
tion 4
Maria: Og så, jo mere du tilfører, så sker der ikke
noget
Lærer: Andet end energien, jeg tilfører?
Maria: Ja, du tilfører mere energi, så….temperatu-
ren den stiger ikke
Lærer: Den stiger ikke, okay, hvordan mener du stof-
fet ser ud, hvis du ser hvordan den (kurven) ser ud
her, hvordan ser den ud i den her afdeling (fase 2)?
Maria: Der er den flydende
Lærer: Der er den flydende, væske….og hvad har vi
her (fase 3)?
Maria: Der er den også flydende
Lærer: Aha, hvad har vi her (fase 4)?
Maria: Der bliver det til damp
Lærer: Aha, okay….nåh, det var i hvert fald et for-
slag….er der nogen, der har nogen kommentarer til
det?

Maria gør relativt meget ud af det med tallene.
Umiddelbart kan man tolke det som et udslag af,
at hun ikke har forstået, at det er det idealiserede
og formaliserede ved figuren, som er det interes-
sante nu. Hun synes at synke hen i en slags ”ego-
centri”, hvor egne erindringer fra øvelsen flyder
sammen med den tal-løse figur. Fokus vakler.

Den tolkning synes plausibel nok, men den bør
nok ikke stå alene. En yderligere mulig årsag til,
at Maria går op i tal kan nemlig også være, at
hun faktisk har formået at afkode den kendsger-
ning, at fysik er et fag, som stiller krav om målin-
ger og om nøjagtighed. Umiddelbart inden havde
læreren selv signaleret et sådant krav om nøjagtig-



hed, da han foreslog en trinvis gennemgang af
figuren (og hvad kan være mere præcist end tal!).
Påfaldende er det, at læreren overhovedet ikke
interesserer sig for tallene – de ignoreres nærmest
– men derimod forsøger at fastholde opmærk-
somheden omkring principperne ved de fire faser.
Han svarer kortfattet på Marias forsøg på at angi-
ve nøjagtige tal (”sådan cirka, ja”). Læreren har i
situationen ikke blik for, at Maria måske har fat i
en anden vigtig ende af fysikken (måling og
beregning), så i en vis forstand er han også ego-
centrisk optaget af at høre noget bestemt.

Det kan godt være, at Maria og læreren opererer
med nogle fælles faglige spilleregler i generel for-
stand (nøjagtighed), men det kommer ikke frem i
situationen, tværtimod. Læreren står med ansva-
ret for at få eleverne til at sige ”det rigtige” om
figuren, hvorfor udsagn som ikke passer hertil
som tendens ikke høres. Klassen – og ikke den
enkelte elev – er lærerens samtalepartner. Denne
form for gensidig egocentri mellem samtalepart-
nere med hver deres dagsorden er formodentlig et
særdeles udbredt fænomen.

Da Maria redegør for fase 2 er hun klar over, at
der også her tilføres energi, men vælger alligevel
at karakterisere fasen som begivenhedsløs (”der
sker ikke rigtigt noget”). Det samme gentager sig,
da hun når til fase 4 (”….jo mere du så tilfører,
så sker der ikke noget”). I begge tilfælde er det
hun mener (formodentlig), at temperaturen ikke
stiger. I begge tilfælde fremgår det også, at lære-
ren har en anden og mere udvidet forståelse af,
hvad det vil sige, at der ”sker noget”. Ved fase 2
spørger han således til, hvad det er, der ikke sker
(underforstået, at der kunne ske noget andet), og
ved fase 4 formulerer han det positivt som, at
man tilfører energi (”andet end energien, jeg
tilfører”). Begivenhedsmæssigt er det i begge
tilfælde forkert at sige, at der ikke sker noget. I
fase 2 smelter isklumpen og i fase 4 omdannes
vandet til damp. Når Maria alligevel siger, der
ikke sker noget, kan det skyldes to forhold. For
det første kan det være, hun opererer med tempe-
raturen som det eneste kriterium for, om noget er
en begivenhed. Det skal for eksempel ske, hvis
hun opfatter udviklingen i den reducerede udga-

ve: der tilføres energi (man varmer op) og det
ændrer temperaturen. Det kan også være, hun
tager udgangspunkt i grafen og ser, at i nogle
tilfælde går stregen vandret, i nogle tilfælde går
den skråt opad. Og at de vandrette streger er en
form for hviletilstand. Fra matematikken er man
jo vant til, at én begivenhed hen ad x-aksen kan
aflæses som én begivenhed op ad y-aksen. Så når
der ikke er nogen begivenhed op ad y-aksen, så
”sker der ikke noget”. I begge tilfælde tyder det
på, at det ikke er dynamikken i den fysiske begi-
venhed, stoffernes tilstandsændring i sin helhed,
hun reflekterer over. Det kunne pege på, at hun
ikke opererer med noget forhold mellem den ide-
elle kurve og udviklingen i den faktiske begiven-
hed. Hun mener for eksempel også, at stoffet er
flydende i fase 2 (hvor isen smelter) ligesom i fase
3 (hvor den er smeltet). Altså en blanding af kor-
rekt og ukorrekt.

Sille har opdaget fejlen hos Maria og mener, der
er faststof i fase 2. Til gengæld mener hun, isen
først bliver flydende i fase 3.

Sille: Jeg vil sige, at for den første og for den anden
(sektion) der er det faststof
Lærer: Du siger faststof i den første og den anden?
Sille: Og så først i den tredje bliver det flydende og i
den fjerde bliver det til damp
Lærer: Okay, vi er altså ikke helt enige der, åben-
bart. I må såmænd også tænke mere på vores for-
søg,…selv om nu må jeg indrømme, at forsøg er
ikke altid ideelle, og det er jo også lidt svært at se,
hvad der foregik i den bakke….men vi kunne i
hvert fald konstatere, at der var en periode, hvor
temperaturen var konstant….jeg prøvede vist også at
fortælle jer, hvordan der så ud dernede, mens det
foregik….

Det er svært at vide, hvad Sille mener med ”fast-
stof” og med ”bliver flydende”. Faststoffen refere-
rer formentlig kun til isen, således at der angive-
ligt kun er is indtil fase 3 og det er her, smeltnin-
gen begynder. Det er ukorrekt. Læreren nøjes
med at konstatere uenigheden i fortolkningerne
og indfører en slags ”undskyldning” på fysikkens
vegne. Men nu kommer Rasmus til med en for-
klaring på, hvad det er der sker i fase 2.
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Rasmus: Ja, det er et kompromis mellem det faste og
det flydende….det er meget fast lige når den kom-
mer op over nul, men så bliver den mere og mere
flydende, og dér hvor kurven begynder at gå opad
der er….
Lærer: Det vil sige i sektion 1, der er den meget
fast?
Rasmus: Nej, øhh, i sektion 2….det er en langsom
overgang til….øhh….til….øhh….den
flydende….jeg tror ikke det sker bare lige….
Lærer: Så her (fase 2) er der altså en overgangsfase,
hvor vi både har fast og flydende?
Rasmus: ja
Lærer: Okay, hvad så i 3?
Rasmus: Der er det flydende
Lærer: Der er det flydende….og hvad med 4?
Rasmus: I 4 der koger det og fordamper det, der er
jo også en langsom fase sidst, så det hele laves om til
damp (?)
Lærer: Der bliver også en overgangsfase der, hvis vi
skal bruge det ord?….Okay, nu har vi da fået
mindst tre forskellige ting, der stemmer overens
nogenlunde, men ikke helt, ikke?
Anna: Det vil sige at 2’eren og 4’eren de er faseskift,
og det kræver enormt meget energi?
Lærer: Du siger der er noget specielt ved de to der?
Anna: Ja, det er faseskift, og man kan se, at det
kræver meget energi for at gå fra den ene fase til den
næste
Lærer: Mhmmm….(formodentlig anerkendende)

Hvad Rasmus forsøger her er at sige noget om,
hvad der sker, når isen har nået nul grader Celsi-
us og begynder at smelte. Med et lidt animistisk
sprogbrug kalder han det for ”et kompromis”
mellem det faste og det flydende. Muligvis for-
søger han at sige noget om tilstandsændringen
inde i isklumpen, dvs. noget om smelteprocessen
som sådan. Hvis det er tilfældet kan det være,
han implicit opererer med en hypotese om, at det
er isklumpen som helhed, der går i opløsning, og
ikke blot den del, der direkte er i berøring med
vandet. Det er ikke til at vide ud fra den smule,
han når at få sagt, inden læreren går videre.
Inden da når Anna lige at ytre sig om faseskifte-
ne, men hendes overvejelser drukner lidt og hun
har svært ved at få point for dem.

Indtil nu har der kun været talt om, at der findes
dampform i fase 4 (vandet koger). Med en
bemærkning om, at der kan være damp i fase 3
(hvor vandet varmes op) problematiserer Katrine
den forsimpling, der hævder ikke-damp/damp
ved starten af fase 4, hvor vandet går i kog. Med
andre ord problematiserer hun, om det er lige
præcis knækket mellem 3’eren og 4’eren, der
afgør om det er ikke-damp eller damp.

Katrine: Hvis vi ser i slutningen af 3’eren, der
begynder det at gå til damp….det kommer også an
på hvor det der foregår henne, for f.eks. i 2000
meters højde, så….
Lærer: Mhmmm, det afhænger af, hvor det fore-
går….ved du hvad det er for noget….en mere
bestemt fysisk størrelse, der har med det at gøre?
Katrine: Trykket
Lærer: Ja, det har faktisk noget med trykket at gøre

Ahmed har ligeledes problemer med fase 4 på
figuren. Det synes som om, Ahmed ikke kan
acceptere at kalde fase 4 for en ”overgangsfase”-
måske fordi den ikke følges op af en fase 5. Han
har således lettere ved at acceptere, at fase 2 er en
overgangsfase (hvor isen smelter).

Ahmed: Jeg tror ikke, det der er en overgangsfase….
jeg tror bare, at når det når hundrede grader, så for-
damper det, og så kan temperaturen ikke komme
højere. Jeg er enig i at 2’eren er en overgangsfase,
hvor molekylerne langsomt udskiller sig, og der skal
være meget energi, for at molekylerne ændrer en
given tilstand…., men omvendt der tror jeg lige,
når den når hundrede grader, så fordamper det, så
er der ikke nogen….
Lærer: Det vil sige vi har dampform her (fase 4)?
Ahmed: jah…det er ikke sådan, at vandet lige
pludselig bliver til damp
Lærer: Nåh, nu synes jeg, du trækker i land….er
det alt vandet?
Ahmed: Ja, det fordamper jo
Lærer: Ved dette punkt (3/4) er alt vandet damp –
er det det, du mener?
Ahmed: Det kommer an på, hvor meget vand der er i
Lærer: Neeej, jeg synes du trækker lidt i land
Ahmed: Nej, men vandet forsvinder jo ikke lige
pludselig



Lærer: Nej, det gør det ikke….det vil sige her har vi
ikke ren damp….altså der har vi både væske og
damp?
Ahmed: Nej, det der når hundrede, det bliver til
damp
Lærer: Okay….du sagde det var for det hele, altså
alt hvad vi har….selvfølgelig kan vi godt koncentre-
re os om at her er damp og her er vand og det der er
altså damp og….hvis vi ser på hele vore stofmængde
som sådan, så er det det, vi snakker om, ikke?

Ahmed mener her, at i fase 4 fordamper vandet
bare, og temperaturen kan ikke blive højere.
Muligvis svarer hans opfattelse til den dagligdags
iagttagelse, at i en gryde uden låg vil vandet dam-
pe af efter et stykke tid. Men han er ikke istand
til at formulere sin opfattelse/sin tvivl klart. Han
synes at være meget usikker og uklar på, hvad der
egentlig sker i fase 4. Måske forestiller han sig
også, at kun vand i overfladen er hundrede grader
varmt, mens det har en lavere temperatur længere
nede. Under alle omstændigheder er der en mod-
sætning mellem at tænke ”hundrede grader =
damp” og ”langsom fordampning = faseover-
gang”. Ahmed synes fanget i disse to muligheder,
hvilket ses i, at han (som læreren siger) trækker i
land. Parallelt med denne dialog mellem Ahmed
og læreren er Casper åbenbart blevet inspireret af
Katrines tanker om tryk og kogning.

Casper: Jeg ville bare sige, at vi lavede forsøg i fysik
i folkeskolen ikke, hvor det var det viste sig at det
blev til en gasart. Det var (uklar optagelse, formo-
dentlig siger han ”99 grader”)….det var på grund
af vejret, det påvirkede hvornår det begyndte at for-
dampe
Lærer: Hvor lavede I de forsøg henne?
Casper: Det lavede vi i vores fysiklokale
Lærer: Nåh, okay, det kan også godt være, det er det
samme som at vi ikke fik nul grader celsius
her….hvad var det, vi fik….var det ikke minus én
grader celsius….det kan også være noget med måle-
instrumenterne, Thomas?

Denne oplysning er en slags ”dead end” i dialo-
gen. Det ligner noget, han bare kom i tanker om,
og han formulerer sig lidt usammenhængende.
Læreren gør ikke forsøg på at følge op. Til gen-

gæld har Thomas nu en mening om problemet
med vand/damp i fase 4.

Thomas: Ja, men altså også det der med at
4’eren….der står jo, at hvis vandet er omkring den
der temperatur på hundrede, det vil sige hvis alt
vandet er ved den temperatur hundrede oppe i fase
4, ikke….så er det jo også alt sammen damp, så er
der jo ikke noget vand, hvis alt vandet er hundrede
grader
Lærer: ….du mener ikke, du kan have væske ved
hundrede grader overhovedet?
Thomas: Jo, jo, men ikke med vand
Lærer: Ikke med vand….undskyld nu sagde jeg det
lidt uklart….jeg mente faktisk at du ikke mener,
man kan have vand ved hundrede grader?
Thomas: jah,….det mener jeg ikke
Lærer: ….Jah, det kan også være svært at
afgøre….det kan man jo måle, men så meget nåede
vi ikke sidst

Som det fremgår, mener Thomas kun, der kan
være damp i fase 4. Han er ikke rigtigt istand til
at argumentere for sin opfattelse, om det fornem-
mes, at han i lige så høj grad er i gang med at
spørge, om det forholder sig sådan. Samtidig for-
søger han at fastholde den regel som siger, at når
vand varmes op til hundrede grader, så koger det
(damper). Det synes som om optagetheden af
den kendsgerning skygger over helheden, dvs.
sameksistensen af tilstandsformer.

Læreren, på sin side, introducerer begrebet
”væske” som overbegreb i forhold til vand.
Thomas forstår tilsyneladende godt, hvad læreren
siger. I hvert fald accepterer han differentieringen
mellem vand og andre væsker (med højere koge-
punkt). Men differentieringen løser bare ikke
hans problem, eftersom det er vand, det drejer sig
om. Læreren går ikke ind i at afklare spørgsmålet
teoretisk, men antyder, at det er et empirisk pro-
blem (man kan måle på vand, der koger). Men
han appellerer til egenerfaringen og signalerer, at
man i fysikken er nødt til at gribe til empiriske
afprøvninger af sine spørgsmål – en slags indirek-
te metodologisk metakommentar.

Men nu melder Ali sig. Også han har hovedbrud
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med at fortolke figuren og foreslår en principiel
og reduceret tilgang til hele problemstillingen.
Det virker som om det er noget, han har siddet
og tænkt over et stykke tid.

Ali: Ja, altså jeg vil sige, at den der tegning er meget
upræcis….den er upræcis på den måde, at man
tager to kilo is….det er vildt meget is….noget af det
når at smelte og fordampe mens noget af det stadig-
væk er fast stof….man skal stå og varme meget på
det, ikke?….Det skal være en meget mindre mæng-
de, før man kan lave det så præcist, ikke?
Lærer: Mhmmm, jah….?
Ali: Man kunne gøre det med et enkelt vandmoleky-
le, det ville være det mest præcise, ikke
Lærer: Jah, det er en interessant tanke egentlig, om
man egentlig kunne gøre det med et enkelt vandmo-
lekyle….det kan vi måske vende tilbage til senere.

Ali synes åbenbart heller ikke, tolkningen falder
let. Som radikal ”løsning” foreslår han, at det er
mængden af is, der er problemet, samtidig med
at hans forslag om reduktion af ismængden gør
sagen principiel (ét enkelt molekyle – det enkle
og rendyrkede). Det synes som om hans tanke er,
at når der er så meget is, så vil alle faserne kunne
optræde samtidig. Det vil sige, der måske kan
være damp, samtidig med at der stadig er noget is
tilbage. Det er imidlertid ukorrekt ifølge figuren,
så han roder rundt i begribelsen af den trinvise
proces, som figuren illustrerer. Han har forstået,
at det er svært at forstå. I stedet for at påtage sig
problemet (figuren som korrekt og sin egen fors-
tåelse af den som svag), pådutter han i stedet
figuren og selve forsøget et problem (mængden af
is). Som argument henter han (snedigt) kravet
om præcished. Hans forslag om, at man bare kan
tage ét vandmolekyle ligner et forsøg på at gå
principielt til værks (selv om det også er at undvi-
ge figurens faktiske – og svært begribelige –
postulater). Han erstatter sin manglende konkre-
te analytiske tilgang til problemet med almene
metodiske betragtninger. Men derved forsvinder
konkretheden i forhold til selve fænomenet
smeltning og fordampning og i forhold til en fak-
tisk teoretisk modellering af fænomenet. Læreren
virker lidt overrumplet over Alis forslag, og und-
viger at bruge mere tid på det her og nu.

SAMTALENS FAGLIGE VILKÅR

Efter præsentationen af dette eksempel er det
rimeligt at spørge: hvilke vigtige karakteristiske
træk er der ved lærer-klasse samtalen som en
fysik-faglig samtale?

Almindeligvis betragter vi samtaler som en
udveksling mellem to (eller flere) personer om et
emne. Det er også tilfældet i eksemplet med
begrebet smeltevarme. Dog er der det særlige, at
samtalen ikke former sig som en lige meningsud-
veksling mellem flere parter om emnet. Som
påpeget tidligere har lærerens tolkning og for-
ståelse af emnet fortrinsret (læreren er den, der
”mestrer” emnet). Lærerens tolkning og forståelse
er ikke vilkårlig, den tager faktisk udgangspunkt i
emnet selv og dermed også i den udviklingshisto-
rie, som har gjort emnet til emne. Begrebet smel-
tevarme er et begreb i fysikken og ikke kun i
lærerens mund. Kurven er en anerkendt og
bevidst idealiseret repræsentation af begrebet
smeltevarme. Pointen er med andre ord, at emnet
ikke bare er det neutrale element, som man
udveksler synspunkter omkring. Emnet ”taler” i
en vis forstand selv med i situationen – det er
konkret tilstede i kraft af bl.a. figuren, som alle
forholder sig til.

Ved at anskue emnet (i dette tilfælde figuren og
tolkningen heraf ) som en slags part i samtalen
bliver det muligt at undersøge, hvilket (forskel-
ligt) forhold som læreren, henholdsvis eleverne,
har hertil. Som vi skal se, er læreren privilegeret i
sit forhold til emnet, hvis vi sammenligner med
eleverne. Det sætter samtidig nogle særlige vilkår
for den fysik-faglige samtale med klassen, som
man som lærer skal være opmærksom på. 

LÆRERENS MESTRING

Som tidligere nævnt tjener lærer-klasse samtaler
ofte det formål at kontrollere elevers forståelse
og/eller sætte tanker i gang hos dem. Det er en
samtale hvor læreren som kompetent fagperson
stiller sig til rådighed som en slags katalysator
eller ”mester” for processen (Nielsen & Kvale,
1999). En måde at analysere lærer-klasse samta-
lens karakteristika på, er således at se på, hvad det
er for en faglig mestring, læreren formidler videre



i samtalen. Det er samtidig den faglige mestring
som, mere eller mindre uudtalt, signaleres som
idealmål for eleverne.
De, på deres side, forsøger at nærme sig mestrin-
gen på forskellige måder, og det kan vi se nærme-
re på i anden omgang.

Lærerens faglighed viser sig brudstykkevist i sam-
talen:
• Han insisterer vedholdende på at figuren skal

tolkes trinvist i de fire sektioner med hensyn
til, hvordan stoffet ser ud og hvorved den ene
fase adskiller sig fra den anden.

• Han ”overhører” Marias forsøg på at sætte tal
på energimængden (Maria: ”…så tilfører man
en hel masse kilojoule….øh….600 mere”;
Lærer: ”Sådan cirka, ja”). Herved signalerer
han, at tal ikke er vigtige lige præcis i denne
sammenhæng, det vil sige, der er noget andet
(og mere principielt) på spil.

• Han hører straks på Marias formulering ved-
rørende sektion 4 (”….jo mere du tilfører, så
sker der ikke noget”), at formuleringen fagligt
set er problematisk. Han korrigerer derfor.

• Han er klar over, at elevernes udsagn tit dæk-
ker over svag eller forkert forståelse af de
enkelte sektioner, og prøver at få flere til at
formulere sig.

• I forbindelse med elevernes tvivl og tvetydige
udsagn minder han dem om, at de godt må
tænke på det forsøg, de har gennemført. Han
signalerer at empiriske erfaringer kan spille en
rolle i tolkningen.

• Han indfører begrebet ”overgangsfase” i for-
bindelse med Rasmus’ karakteristik af sektion
4. Senere får han Katrine til at indføre begre-
bet ”tryk” i forbindelse med en karakteristik,
hun giver.

• Han giver plads for flere elevers forskellige
usikre tolkninger af, hvad der egentlig sker i
sektion 4. Der gives plads for tvivl. Samtidig
fastholder han Ahmed i dennes egen ambiva-
lente tolkning af sektion 4.

• Han ”overhører” Alis forsøg på at reducere
hele den indviklede proces til bare ét moleky-
le. Formodentlig er det begrundet i, at det nu
er selve figuren, der skal forstås.

• Han kaster sig ud i ikke særligt klart formule-

rede overvejelser over, hvad forskellen er på
vand, der koger i en kedel og vand, der koger
i en trykkoger. Det synes mere at være en
form for ”højttænkning”, end det synes at
være et svar til eleven. Men dog markeres der
samtidig en faglig forskel på de to situationer.

I samtalen holder læreren ikke noget fagligt fore-
drag, men forsøger at få eleverne til at formulere
sig. Alligevel signalerer læreren igennem disse for-
skellige brudstykker en standard eller en måde at
tænke fysik på. Det kan siges at være noget i ret-
ning af:
• Det er vigtigt at kunne analysere en figur og

dens informationer med henblik på, hvad den
siger om et givet fænomen. Figuren er samti-
dig en abstrakt måde at repræsentere et kon-
kret fænomen på, hvorfor det at analysere
konkret og abstrakt på samme tid, formidles
som vigtigt.

• Det er i den sammenhæng centralt at være
præcis og at gå i detaljen med sin analyse.
Almene formuleringer (som vi så i starten) er
klart utilstrækkelige. Det er ved den detaljere-
de analyse, at forståelsesmæssige huller kom-
mer frem i lyset.

• Det er også vigtigt at være opmærksom på, at
forskellige fysiske situationer faktisk kan være
forskellige – at omstændighederne kan gøre en
forskel (kedel/trykkoger), hvilket også stiller
krav om analyse af, hvad det egentlig er for en
type begivenhed, man har med at gøre og
hvad der influerer på den.

ELEVERNES FORSØG PÅ  MESTRING

Ser vi på elevernes udsagn er det tydeligt, at de
gør forsøg på at leve op til denne standard. Men
det falder dem på den anden side ikke let. På
tværs af den samtale som læreren fører med klas-
sen som sådan, har hver enkelt elev sin egen
dagsorden, som fylder relativt meget i elevens
egen forståelsesproces. Maria er optaget af, hvor
meget energi der tilføres, og gør sig umage med
at referere tallene så nøjagtigt som muligt. Det er
væsentligt i en øvelsessammenhæng, men (hvad
der fremgår af lærerens forholden sig til det) det
er ikke vigtigt i denne situation. Katrine forsøger
at begribe overgangen mellem fase 3 og fase 4 og
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associerer til, at det generelt må have noget med
højde (en anden konkret situation) og derved
trykket (et alment fysisk begreb) at gøre. Hun
synes at stoppe op og at have brug for mere tid
til en enkelt detalje, før hun kan gå videre.
Ahmed er stoppet op ved det problem, hvorvidt
man i fase 4 både kan have vand og damp – en
modsætning imellem at vandet bliver 100 grader
varmt og at vand ved 100 grader bliver til damp.
Det problem optager også Thomas, mens Casper,
som markerer sig imellem disse to, har en anden
dagsorden. Han forsøger at begribe processen ved
at erindre sig nogle fragmenter af det, han engang
lavede i folkeskolen. Ali synes at sætte et stort
kryds over det hele og insisterer på, at sagen nu
virkelig bliver grebet principielt an.

Ud af disse eksempler kan vi se, at lærerens fore-
stilling om at tale med klassen som helhed om
noget bestemt – nemlig om figuren i dens totali-
tet – ikke holder. Læreren kommunikerer ganske
vist til klassen, også selv om han forholder sig til
enkelte elevudsagn. Men eleverne er omvendt
ikke så tilbøjelige til at forholde sig til figurens
totalitet. De stopper op, begynder at gruble, får
idéer eller associationer til noget de har oplevet
før og som ligner dette her, noget de har lavet i
øvelsen for nyligt eller begreber som måske har
noget med sagen at gøre.

I den forstand kan man sige, at eleverne på den
ene side gør sig store og oprigtige anstrengelser
på at følge med i lærerens dagsorden – både den
specifikke som handler om figuren og den gene-
relle som handler om det at ”være fysiker”. På
den anden side er de begyndere og springer der-
for rundt imellem en del forskellige opmærksom-
hedspunkter. Det gør kommunikationen med
læreren uensartet og eleverne taler ikke, som lære-
ren, om noget bestemt. De taler ud fra, hvad de
bliver optaget af i situationen, dvs. hvilket pro-
blem de aktuelt støder ind i. Ikke mærkeligt fører
det med sig, at de koncentrerer deres opmærk-
somhed netop herom i et stykke tid. 

FAGLIG KOMPETENCE –  AT

HÅNDTERE INFORMATIONER

Alt i alt må vi sige, der ikke er nogen grund til at
tro, man bare lige kan erhverve sig et all-round
kendskab til komplekse processer. Man må lære
og udvikle sin faglige kompetence ved at fordybe
sig i den enkelte begivenheds kompleksitet og
lære at differentiere mellem forskellige betydende
vilkår. Det tager tid og kræver selvstændig bear-
bejdning, herunder fejlslagne tolkningsforsøg.

Lærerens forudsætninger for at gå ind i lærer-
klasse samtalen udgør dermed en lang faglig
socialiseringsproces, som sikrer, at læreren hurtigt
og med lethed kan orientere sig i et givet fagligt
landskab og i forskellige repræsentationsformer
(se kapitel 7).

I samtalen med eleverne er der således en masse
faglige selvfølgeligheder, som læreren ikke
behøver reflektere nærmere over, og som derfor
netop kan være vanskelige at formidle for elever-
ne. Lærerens egen forudgående faglige udvikling
har taget flere aktive studieår. Det er en proces,
der ikke længere huskes i detaljer og som det hel-
ler ikke er nødvendigt at huske i detaljer. Proces-
sen har undergået en gradvis ændring undervejs
og fået en ny form for eksistens. Den eksisterer
nu i en komprimeret form, nemlig som en
parathed til hurtigt at kunne orientere sig i det
faglige landskab. Lærerens faglige viden er derfor
ikke bare sprogliggjort paratviden men i meget
høj grad en kompetence til at håndtere nye fagli-
ge spørgsmål, problemstillinger osv. Det over-
flødiggør at læreren, som faglig kompetent, itale-
sætter sin egen forståelse. Den er der bare og viser
sig i praktisk brug. Et eksempel på at der er sket
en sådan gradvis ændring fra læreproces til kom-
petence ses i, at læreren i den aktuelle samtale
ikke har elevernes hovedbrud med at få figuren
til at give mening men uden videre ser figuren
som meningsfuld.

Læreren har således også gennem sin faglige
socialisering vænnet sig til, at figurer som denne
indeholder nogle typer af informationer, og er af
den grund istand til at se eller ”læse” disse infor-
mationer samtidigt.



Grundlæggende set vil jeg hævde, at en fysisk
figur (som eksempelvis figuren over smeltevarme)
rummer to typer af informationer som er indbyr-
des sammenhængende, og som for den fagligt
kompetente ses som én information.

Den ene type af informationer vil jeg kalde for
‘eksplicitte informationer’. Hermed menes infor-
mationer som har at gøre med, at der overhove-
det er en figur, som ser ud på en måde. I eksem-
plet med smeltevarme fremstilles figuren som en
tegning på tavlen, og de eksplicitte informationer
er på den måde det på tavlen, som fremtræder (er
eksplicit) og som man umiddelbart kan rette sin
opmærksomhed imod. Hvis man retter sin
opmærksomhed mod figuren om smeltevarme vil
man kunne se den, også uden at have et forud-
gående fagligt kendskab til, hvad den betyder,
dvs. hvilket fagligt indhold den formodes at have.
De eksplicitte informationer er således nogle,
som fremtræder og ses umiddelbart, når man kik-
ker på figuren.

I dette tilfælde de vandrette og skrå streger i
koordinatsystemet med til figurens eksplicitte
informationer. Eleverne kan umiddelbart se dem
og ved, at de henviser til et bestemt indhold som
kan tolkes frem. Men de ved (som det er frem-
gået) alligevel ikke særlig præcist, hvilket betyd-
ningsindhold figuren har. Faktisk handler hele
lærer-klasse samtalen om, at eleverne lærer at give
figuren dens rette betydningsindhold. I den for-
stand er eksemplet typisk for næsten en hvilken
som helst læreproces i fysik. Formodentlig er det
sådan, at vi som mennesker slet ikke kan lade
være med at påbegynde en tanke- eller fortolk-
ningsproces, hvor vi (ofte uden at vide det)
begynder at tilskrive det vi ser på et betyd-
ningsindhold. Vi forsøger at få det iagttagede til
at give mening for os selv. Under alle omstændig-
heder er det det, eleverne gør. Deres forskellige
udsagn er ganske simpelt eksempler på, at de for-
søger at tolke et fornuftigt indhold frem i figu-
ren.

Den anden type informationer kan vi kalde for
‘implicitte informationer’. Det er informationer
som ganske vist tegnes med, når figuren fremstil-

les, men som ikke nødvendigvis er iagttagelige for
det utrænede eller ukyndige øje. De implicitte
informationer har netop at gøre med en figurs
faglige indhold, altså med den viden, som andre
(fysikken) har presset sammen og repræsenteret i
en figur. Da denne sammenpressede viden
repræsenteres i figuren er det indlysende, at figu-
rens ydre form – dens eksplicitte informationer –
hænger sammen med karakteren af den sammen-
pressede viden. Derfor kan man sige, at de ekspli-
citte informationer er de implicitte informatio-
ners (det faglige betydningsindholds) eksistens-
form. Det er en måde, hvorpå det faglige betyd-
ningsindhold viser sig selv frem – præsenterer sig
for iagttageren. De vigtige implicitte informatio-
ner i nærværende figur er, at de fire faser marke-
rer nogle karakteristika ved den faktiske fysiske
proces – de refererer hertil (overgang mellem til-
stande, temperaturændringer…). Givet at fysiker-
samfundet har udviklet disse bestemte måder at
afbilde forholdet mellem fysiske parametre gene-
relt, må figuren i en vis forstand se ud som den
gør, når den rummer disse referencer til det fysi-
ske fænomen ’smeltevarme’.

Generelt kan man sige, at de implicitte informa-
tioner. Det som udgår fra en figur, stiller krav til
iagttageren om at blive set. At se et fagligt betyd-
ningsindhold kræver øvelse eller læring. Det er
ikke noget, man bare kan gå ud fra udvikler sig
lineært fra den ene undervisningsgang til den
næste. Lærere bliver ofte overraskede over, at
deres elever tilsyneladende har glemt stof, som
klassen ellers har brugt meget tid på. Her bør
man huske på, at læreprocessen ikke er en lineær
proces, hvor viden hober sig op i en lind strøm
hos eleverne. En figur kan have et ganske omfat-
tende fagligt betydningsindhold (begrebsmæssige
sammenhænge, metoder, ligningssystemer, fysiske
begivenheder mv.), som eleven alt samme skal
lære at se direkte i figuren. Det tager tid og kræ-
ver både kontinuerlig interesse og cyklisk tilbage-
venden til noget, man allerede har beskæftiget sig
med før.

Nu når vi imidlertid frem til en forskel mellem
læreren og eleverne, som rummer en pædagogisk
pointe.

72



73

Den fagligt øvede (her: læreren) formår umiddel-
bart at ”læse” disse implicitte informationer
direkte af de eksplicitte, hvorigennem de eksiste-
rer eller udtrykker sig. Af den grund vil læreren
typisk kun opleve, at figuren rummer én eneste
information og ikke to. Figurens implicitte infor-
mationer læses af læreren fuldt ud lige så direkte
som de eksplicitte informationer læses af en hvil-
ken som helst iagttager, der retter sin opmærk-
somhed mod dem. Lærerens egen faglige udvik-
ling har fulgt de samme spor og har resulteret i
den samme sammenpressede viden, som figuren
selv. Af den grund er det derfor, indlysende nok,
ofte slet ikke nødvendigt for den fagligt kompe-
tente overhovedet at beskæftige sig med dybt-
gående med de implicitte informationer for at
forstå figuren. Eksempelvis er det ikke nødven-
digt for læreren, på samme måde som for elever-
ne, at fordybe sig i detaljer vedrørende figuren.
At eleverne hele tiden stopper op er således et
tegn på, at de er nybegyndere i den selvsamme
proces, som læreren allerede høster frugten af.
Eleverne er nybegyndere i den proces, hvor to
slags informationer smelter sammen og bliver til
én. De lærer at ”putte” det indhold ind i figuren,
som den egentlig allerede har i kraft af at være
resultatet af andre fysikeres forudgående arbejde.

Den forskel mellem læreren og eleverne kan til
gengæld give nogle karakteristiske kommunika-
tionsproblemer. Læreren vil gerne have eleverne til
at tænke i figurens væsentligheder (i eksemplet for
eksempel faseskift) og retter derfor sin opmærk-
somhed mod, om eleverne formår at formulere
disse væsentligheder. Eleverne følger ikke bare
lærerens fokus (så var der jo ikke noget at lære)
men deres eget (tildels forskelligt fra elev til elev).
Det som altså for eleverne er en aktiv konstrue-
rende proces, kan for læreren til tider se ud som
fejl, misforståelser, forkerte fokuspunkter osv.
De pædagogiske pointer (for der er faktisk to) er,
at læreren for det første må vide, at eleverne fak-
tisk arbejder aktivt med på den proces at få de
implicitte informationer til at fremstå eksplicit
for dem selv. Det vil sige, at læreren bør være
opmærksom på, hvad det er for tanker og fore-
stillinger, elever gør sig i processen. Det vil for
det andet sige, at læreren samtidig bør forsøge at

ransage sig selv med henblik på at genopdage,
hvorfor denne informations-sammensmeltende
proces kan være vanskelig. Det er ikke nogen let
opgave, når vi husker på, at læreren netop som
resultatet af sin egen faglige udvikling har lagt
detaljearbejdet fra sig og ikke behøver bruge
energi på det mere.

Jeg har et andet sted i rapporten (kapitel 12)
betegnet den informations-sammensmeltende
proces som ’eksternalisering’, idet de forståelses-
processer som den lærende gennemlever, forank-
res i det materiale (eksempelvis en figur), som
vedkommende arbejder med. Eksternalisering
betyder således ’ydregørelse’ af det tankearbejde,
som eleven gennemfører. Det er ikke en ydre-
gørelse som finder sted én gang for alle og heller
ikke kun i en sen fase af læreprocessen. Eksterna-
lisering kan siges at finde sted i det omfang, ele-
ven efterhånden kan genkende materiale, som
han eller hun er stødt på tidligere. Det er ganske
simpelt et begreb, som indfanger pointen om, at
eleven lærer at opfatte informationsindholdet i
materialet direkte.

Når eksternaliseringen er fuldbyrdet og de to for-
mer for informationer er smeltet sammen til én,
vil eleven ikke længere være nybegynder men vil
have opnået et fagligt kompetenceniveau som gør
vedkommende istand til at håndtere nye faglige
spørgsmål, problemstillinger osv. – fuldstændigt
svarende til lærerens kompetence. Det ligger i be-
grebet om eksternalisering, at eleven ikke blot in-
dregør sin viden i form af ophobede læresætninger,
huskede formler, verbal viden osv. men at eleven
bliver istand til, på stigende fagligt niveau, at for-
holde sig aktivt problemløsende i situationer, som
indeholder problemstillinger. Eksternaliserings-
processen har således til resultat, at eleven bliver en
bedre og mere avanceret problemløser i forskellige
konkrete situationer, bedre kan overskrue, hvilke
handlinger der vil være adækvate osv. Eksternalise-
ringsprocessen udgør med andre ord et vigtigt led i
elevens faglige kompetenceudvikling. Den fagligt
kompetente har langt flere faglige frihedsgrader og
kan, med læreren som eksempel, sætte denne
bestemte begivenhed i relation til andre lignende,
men dog forskellige, begivenheder.



Ligeledes kan læreren umiddelbart se, at den
pågældende figur er et eksempel på en generel
repræsentationsform i fysikken, nemlig den
repræsentationsform hvormed to parametre sættes
i forhold til hinanden i et koordinatsystem. Den
konkrete figur refererer således ikke blot til et
givet fysisk fænomen men samtidig også til en del
af fysikkens metode foruden et bestemt begrebs-
mæssigt indhold.

Den figur som eleverne møder i samtalen med
læreren har med andre ord implicitte informatio-
ner vedrørende såvel det pågældende fysiske fæ-
nomen, en del af fysikkens generelle metode samt
en givet begrebsmæssig bearbejdning som er gået
forud for elevernes møde med figuren. Figuren
kan ses som en form for ekstrakt af disse elemen-
ter.

Givet at figuren rummer alle disse forskellige
slags informationer vil det være for snævert at
betragte lærer-klasse samtalen alene som et kom-
munikativt møde mellem forskellige tilstede-
værende personer om noget. De taler ikke bare
om figuren, de undersøger den og taler sig ind
på, hvad dens implicitte informationer handler
om. Eleverne forsøger tydeligvis, med hver deres
dagsorden (som vist), at afkode forskellige aspek-
ter af disse informationer – også ind imellem
nogle, som egentlig ikke er nødvendige, som da
Maria satte tal på den tilførte energi.
Selv om figuren naturligvis ikke i egentlig for-
stand ”taler med”, så gør den det måske alligevel
på sin egen måde. Den gør det i kraft af at
påtvinge de samtalende personer et insisterende
budskab. Budskabet udgår fra ikke-tilstedeværen-
de personer, som har repræsenteret et fysisk virke-
lighedsudsnit på netop den måde, som figuren
afslører. Man kan fremstille det således:

Figuren illustrerer den kommunikative situation
og dens elementer, hvori indgår eleven, læreren
og figuren.
Igennem dialogen mellem læreren og eleverne får
figuren faktisk tildelt en aktiv rolle af parterne.
Det er ikke ligegyldigt, hvad den ”mener” og
”siger”. Af den grund har jeg afbildet den med en
relativ selvstændighed, dvs. som et eget element i
dialogen. De tre instanser i mødet: læreren, ele-
verne og figuren indgår alle med vægt i samtalen
og ”mødes” i det fælles fokuspunkt. Jeg lader
således figuren tage sig ud som en form for ”sam-
talepartner”, selv om den i virkeligheden blot
repræsenterer de potentielle samtalepartnere, som
har skabt den og ikke er en samtalepartner i
gængs forstand.

Det særlige er altså, at objektet for de tilstede-
værende personers fælles opmærksomhed i situa-
tionen (figuren) ”taler med”, men at den gør det
på en anden måde end de tilstedeværende perso-
ner.

I diskussioner af det traditionelle individcentrere-
de læringssyn har mange påpeget, at læring er en
social proces, som har sin oprindelse i udvekslin-
ger mellem de tilstedeværende personer i lære-
situationen (f.eks. Lave & Wenger, 1994; Säljö,
1996, 1997). Lave og Wenger fremhæver f.eks.,
at det er forkert at lokalisere viden som et lager,
den enkelte bare bærer rundt på i hovedet. Viden
er noget, som udfolder sig i en praktisk sammen-
hæng, hvor flere personer handler sammen.

Den aktuelle lærer-klasse samtale kunne i og for
sig være et eksempel herpå. Ved at igangsætte
processen forsøger læreren at anspore til, at ele-
verne gør sig tanker om smeltevarme, specifikt
koncentreret omkring figuren. De tanker og fore-
stillinger som de forskellige elever gør sig, opstår i
samtalens løb, og er i den forstand skabt i fælles-
skab med andre. Det kan også siges at gælde,
selvom forskellige elever kan have forskellige
dagsordener, eftersom de spørgsmål og idéer som
dukker op hos eleverne er affødt af noget, som er
blevet sagt af nogle andre tilstedeværende perso-
ner.
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Trods de mange rigtige påpegninger, der er i den-
ne opfattelse af læring som en social og situa-
tionsforankret proces, så synes der at mangle
noget. Efter min opfattelse er det nemlig overor-
dentlig vigtigt, pædagogisk set, at overveje sig,
hvilken læringsmæssig rolle materialet spiller. Det
er vigtigt at tilrettelægge undervisningen således
at det materiale som eleverne skal lære om, bliver
repræsentativt for fysikken som sådan. Debatten
handler om, hvorvidt eleverne skal lære om for-
skellige konkrete fysiske fænomener fordi de er
interessante i sig selv, og/eller hvorvidt de skal
lære herom fordi de på særlig fortrinlig måde
repræsenterer en fysikfaglighed, som man ønsker
formidlet. I det sidste tilfælde bliver det interes-
sant at beskæftige sig med, hvad det er for krav
og informationer, som forskelligt materiale tilby-
der eleverne. Jeg har eksempelvis tidligere været
inde på, hvilke elementer den aktuelle figur kan
tilbyde eleverne.

Den amerikanske psykolog James Gibson har
udviklet begrebet ’affordances’ (man kan kalde
det for ’tjenlighed’ på dansk) til at kendetegne
det særlige ved tingene omkring os, at de opfor-
drer til en bestemt brug eller forståelse (Gibson,
1966; Costall, 1997). Ligesom en stol eksempel-
vis har den ’tjenlighed’ at den er til at sidde i (selv
om man sikkert også kan bruge den til andet), så
kan man i dette tilfælde sige, at figuren har en
tjenlighed, nemlig at den opfordrer eleverne til at
lade sig tolke med henblik på den fysiske begi-
venhed som den refererer til, den metode som er
brugt til at repræsentere begivenheden samt de
udviklede begreber, hvormed begivenheden kan
italesættes.
Den russiske psykolog A. Leontjew har syns-
punkter, som ligner. Mens Gibson interesserer sig
for tings naturlige tjenlighed som han mener
umiddelbart kan opfattes, så beskæftiger Leon-
tjew (1977) sig i højere grad med det fænomen,
at menneskeskabte produkter har en ’betydning’ i
kraft af den omstændighed, at de er skabt til et
formål. I dette tilfælde har figuren i min udlæg-
ning et tredobbelt betydningslag idet den refere-
rer til 1) fysisk(e) fænomen(er), 2) fysisk(e) meto-
de(r) og 3) fysiske begreber. Figurens informatio-
ner forener et naturfænomen med fysikkens

måde at bearbejde og repræsentere dette natur-
fænomen på. Figuren ’betyder’ denne enhed.

I kraft af disse forskellige betydningslag kan man
betragte figuren som et eksempel på en fysisk
model, der bruges i undervisningen. En model
har den generelle egenskab, at den på samme tid
refererer til noget konkret (en fysisk begivenhed
eller en gruppe af fysiske begivenheder) og til en
endnu mere generaliseret og abstrakt repræsenta-
tion – for eksempel en ligning eller et ligningssy-
stem eller nogle generelle fysiske begreber. Som vi
så, er det netop tilfældet for figuren over smelte-
varme.

Psykologen Eleanor Rosch (1978) har udviklet en
teori om, hvordan vi som mennesker danner
begreber og bruger sprog. Med udgangspunkt i
klassisk begrebslogik (eksistensen af klasser af
begreber) påpeger hun, at der ikke bare findes
helt overordnede og helt underordnede begreber,
men at der tillige eksisterer en gruppe af begre-
ber, på mellemniveau, som spiller en central rolle
i vores sprogbrug og i vores kommunikation med
andre. Der findes således ikke bare pattedyr og
puddelhunde men tillige begrebet ’hund’ som
udgør et mellemniveau (’basic level’ ifølge Rosch)
og derfor rummer maksimal information. Med
maksimal information menes, at det er det mest
generaliserede udtryk for en mængde af konkrete
tilfælde. Øges generaliseringsgraden (for eksempel
til pattedyr) mistes der samtidig konkret informa-
tion.

Denne tanke om et ’basic level’ mener jeg kan
overføres til de egenskaber, der karakteriserer den
fysiske model, som for eksempel i figuren.
Modellen er ligeledes et led, som rummer maksi-
mal information, idet den på én og samme tid
rummer konkretheden og generaliseringen. En
fysisk ligning er ganske vist mere generel og
abstrakt i sit udtryk, selv om den refererer til det
samme fysiske fænomen, men den mangler kon-
kretheden og ”mister” derfor også den type af
information, som har at gøre med iagttagerens
mulighed for at visualisere et fysisk begivenheds-
forløb. Muligvis kan den fagligt kyndige godt
visualisere et fysisk begivenhedsforløb ud fra en



ligning eller et ligningssystem, men der er i givet
fald en senere udviklet kompetence, som model-
leringsprocesserne kan danne overgang til. I hvert
fald er det noget, som falder langt de fleste elever
svært.

Hvorom alting er, så er figuren (nu betragtet som
model) noget andet end et blot og bart eksempel
på, eller en ”ren” illustration af, et fysisk fæno-
men. At arbejde med figuren svarer ikke bare til
at gøre sig en iagttagelse i eksempelvis et øvelses-
forløb. Det er, kan man sige, ikke som at skære
en fisk op og kikke på det, der er indeni. Figu-
ren/modellen repræsenterer en tidligere bearbejd-
ning af fysikere, og dermed er den et eksempel på
en fysisk anskuelsesmåde. Man kan sige at figu-
ren/modellen både har kvalitative og kvantitative
elementer. Det er en vigtig pointe når man tager i
betragtning, at praktiske øvelser ofte fylder meget
i fysikundervisningen. I eksemplet viste det sig, at
eleverne ikke havde særlig let ved at transformere
de ”erfaringer” de havde hjort sig i det forud-
gående øvelsesforløb til modelleringsarbejdet med
figuren. Nogle gjorde forsøget (lidt usikkert),
men mange gjorde ikke. Det retter efter min
opfattelse opmærksomheden hen mod nødven-
digheden af at arbejde mere med modellerings-
processer i undervisningen.

PÆDAGOGISKE KONSEKVENSER

Hermed er vi nået frem til spørgsmålet om, hvil-
ke mulige konsekvenser, man kan drage af
diskussionen. En lærer-klasse samtale som den
her præsenterede kan tjene til at pege på nødven-
digheden af at nå mere til bunds i de forståelses-
processer, som eleverne gennemlever og den hen-
sigt, der er med at lade dem gøre det. Som vi så,
var der for eksempel et ikke helt enkelt forhold
imellem det at gennemføre praktiske øvelser og
det at arbejde med (modellere) en figur, som
indeholder komprimerede informationer. At se
aktiviteterne som sammenhængende er tilsynela-
dende ikke noget, der bare kommer af sig selv.

På baggrund af brede erfaringer med undervis-
ningen og de forståelsesproblemer som viser sig
hos eleverne kan man eksempelvis foreslå følgen-
de idékatalog:

• At man må arbejde på at øvelserne bliver gjort
til faglige erfaringer for eleverne og ikke frem-
står som ugennemskuelige praktiske aktivite-
ter. Man kan for eksempel sørge for, at elever-
ne får mulighed for at formulere sig (gerne på
skrift) om de kvalitative sammenhænge, som
øvelserne gerne skulle illustrere.

• At modelleringsprocesser får en fremtrædende
rolle i undervisningen, således at eleverne
generelt spores ind på at være opmærksomme
på lag af informationer i materialet – herun-
der at de bliver opmærksomme på, at figurer,
grafer osv. ofte er idealiserede gengivelser af et
fysisk fænomen.

• At de grafer som er fremkommet i øvelsesar-
bejdet sammenlignes med den ideelle graf,
som præsenteres i bogen. Her vil der vise sig
nogle forskelle, som formodes at kunne skabe
en form for ”kognitiv konflikt” hos eleverne,
således at de anspores til eftertænksomhed.

• At læreren forsøger at gøre sig klart, hvori de
implicitte informationer i et givet materiale
egentlig består, således at den eksternaliseren-
de proces bliver mere fokuseret herpå. Samti-
dig vil lærerens egen indforståethed i samtalen
med eleverne måske afsløre sig og træde frem i
lyset.

• At læreren således bruger sig selv som en form
for ”mester” (Nielsen og Kvale, 1999) for ele-
verne, så de ikke overlades til sig selv. Læreren
kan bruge sig selv som det kyndige medium,
hvor igennem eleverne kan hjælpes til at rykke
deres egne faglige grænser.

• At flere elever forsøger at formulere deres for-
søg på at forstå overfor andre (det kan også
være overfor andre elever), så de implicitte
informationer tales frem i lyset.

• At en rapport eventuelt skrives to gange, fordi
eleverne har været igennem en vigtig faglig
proces ved at skrive rapporten, og derved kan
bruge de kommentarer som læreren giver på
en meget aktiv måde.

Disse idéer knytter sig naturligvis ikke kun til
lærer-klasse samtalen. Man må snarere se idéerne
i det lys, at undervisningens forskellige elementer
må bringes til at hænge sammen i elevernes for-
ståelse (jvf. de omtalte repræsentationsformer, se
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kapitel 7). Lærer-klasse samtalen udgør ét af
undervisningens elementer, men kan ikke stå ale-
ne. Lærer-klasse samtalens styrke er især, at den
giver mulighed for at skabe et samlet socialt og
fagligt fællesskab for klassen. Det kan være nyt-
tigt i forskellige faser i arbejdet med et emne.

Af den grund er det pædagogisk set vigtigt at
gøre sig klart, hvordan lærer-klasse samtalen i de
konkrete tilfælde kan bidrage til elevernes for-
ståelsesproces. Der kan eksempelvis være tale om,
at læreren beslutter sig for at give en sammen-
hængende faglig forklaring til eleverne. Herigen-
nem kan læreren bruge sig selv som model for,
hvordan en fysiker kan udfolde et materiale. Der
kan også være tale om, at eleverne har arbejdet et
stykke tid med et emne og føler sig frustrerede
over manglende forståelse. De er da parate til at
bruge lærerens kompetence mere aktivt og med
afsæt i deres egne problemstillinger. Her er
lydhørhed fra lærerens side særdeles vigtigt. Det
kan også ske at det er nødvendigt i en sen fase at
samle op og almengøre på helheden af de erfarin-
ger, eleverne måtte have gjort sig i processen.
Også det tjener til en indkulturering af eleverne i
en fysiker-tilgang til emnerne.

Til gengæld siger det næsten sig selv, at lærer-
klasse samtalen ikke kan stå alene. Hvis største-
parten af undervisningstiden bruges således, at
læreren selv er i centrum, bliver det vanskeligt at
udvikle elevernes eget aktivitetsniveau og faglige
refleksioner. Det bliver således også vanskeligt at
nå dertil, hvor eleverne selv oplever en sammen-
smeltning imellem de to former for informatio-
ner, som et materiale kan indeholde. Derved
svækkes også eksternaliseringsprocessen og den
problemløsende kompetence, som den er forbun-
det med.
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