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Denne afhandlings undersøgelse af og bud på gymnasiefysikfagets almendannelsesbidrag
tager udgangspunkt i hypotesen, at samspillet mellem fagets kernestof og metoder og fagets
fagperspektiveringer er afgørende for gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse.
Undersøgelsen indbefatter begrebsafklaringer, der gør det muligt præcist og konsistent at tale
om og undersøge fysikfagets rolle som dannelsesfag i gymnasiet. Sideløbende med
frembringelse af heuristiske redskaber på baggrund af begrebsafklaringernes bud på,
hvorledes undersøgelser og diskussioner af gymnasiefysikfagets mål, undervisningsindhold
og undervisningstilrettelæggelse bør artikuleres, formuleres en definition af
almendannelsesbegrebet, en beskrivelse af almendannende undervisningsindhold i
gymnasiefysikfaget samt et bud på en vægtning af fagfaglighed og metafaglighed.
Den overordnede begrebsafklaring og hypoteseundersøgelse bygger på en fagdidaktisk
analyse, der undersøger gymnasiefysikfagets undervisningsindhold ud fra fagets mål,
videnskabsfagets discipliner og elevernes forudgående evner. Den didaktiske analyse tager
dels udgangspunkt i teoretiske analyser, og dels i empiriske undersøgelser, der har interviews
af 10 gymnasiefysiklærere som omdrejningspunkt.
I den begrebsafklarende teoretiske analyse undersøges og begrundes afhandlingens
hypotese. Almendannelse defineres som myndighed, selvforståelse og omverdensforståelse
og gennem en formulering af tre fagfaglige kompetencemål og tre metafaglige
kompetencemål etableres en analytisk og begrebsafklarende forbindelse mellem
gymnasiefysikfagets almendannelsesmål og videnskabsfagets discipliner og
humaniorafagfaglighed. Den teoretiske analyse og begrebsafklaring fokuserer således
analysen og fortolkningen af empirien til i særlig grad at omhandle gymnasiefysikfagets
fagfaglige og metafaglige bidrag til almendannelse.
Analysen og fortolkningen af interviewene sker i tre kontekster. I den første kontekst
analyseres og fortolkes de interviewede fysiklærernes egne forståelser af problemstillingen
gennem deres holdninger og erfaringer. I den anden kontekst foretages en kritisk analyse og
fortolkning af de interviewedes udsagn ved at inddrage observationerne af gymnasielærernes
undervisning, udvalgte gymnasiefysiklærebøger, læreplanerne og
undervisningsvejledningerne. I den tredje kontekst inddrages udvalgt didaktisk litteratur til at
analysere og fortolke forståelserne af problemstillingen præsenteret i de to andre kontekster.
Afhandlingen konkluderer, at både fagfaglighed og metafaglighed og samspillet mellem dem
bidrager til almendannelse. For at imødekomme elevernes faglige vanskeligheder foreslås
undervisningens indhold reduceret ved at fokusere på få eksemplariske undervisningsforløb,
der går i dybden med problemstillinger, som indeholder både fagfaglighed og metafaglighed.
Endelig opfordrer afhandlingen til metafaglig efteruddannelse af gymnasiefysiklærere.
Bjarke Skipper Petersen, september 2009
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Resumé
Denne afhandlings undersøgelse af og bud på gymnasiefysikfagets
almendannelsesbidrag tager udgangspunkt i hypotesen, at samspillet
mellem fagets kernestof og metoder og fagets fagperspektiveringer er
afgørende for gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse. Afhandlingen undersøger denne hypotese ud fra problemformuleringen:
Hvorledes bør fagfaglighed og metafaglighed i gymnasiefysikundervisning
relateres for at optimere gymnasiefaget fysiks bidrag til almendannelse?
Besvarelsen af problemformuleringen indbefatter begrebsafklaringer,
der gør det muligt præcist og konsistent at tale om og undersøge fysikfagets rolle som dannelsesfag i gymnasiet. Sideløbende med frembringelse af heuristiske redskaber på baggrund af begrebsafklaringernes bud
på, hvorledes undersøgelser og diskussioner af gymnasiefysikfagets mål,
undervisningsindhold og undervisningstilrettelæggelse bør artikuleres,
formuleres en definition af almendannelsesbegrebet, en beskrivelse af almendannende undervisningsindhold i gymnasiefysikfaget samt et bud
på en frugtbar relation mellem fagfaglighed og metafaglighed.
Den overordnede begrebsafklaring og hypoteseundersøgelse bygger
på en fagdidaktisk analyse, der undersøger gymnasiefysikfagets undervisningsindhold ud fra fagets mål, videnskabsfagets discipliner og elevernes forudgående evner. Den didaktiske analyse tager dels udgangspunkt i teoretiske analyser, og dels i empiriske undersøgelser, der har
interviews af 10 gymnasiefysiklærere som omdrejningspunkt.
I den begrebsafklarende teoretiske analyse undersøges og begrundes afhandlingens hypotese. Almendannelse defineres som myndighed,
selvforståelse og omverdensforståelse og gennem en formulering af tre
fagfaglige kompetencemål og tre metafaglige kompetencemål etableres
en analytisk og begrebsafklarende forbindelse mellem gymnasiefysikfagets almendannelsesmål og videnskabsfagets discipliner og humaniorafaglighed. Den teoretiske analyse og begrebsafklaring fokuserer således analysen og fortolkningen af empirien til i særlig grad at omhandle
gymnasiefysikfagets fagfaglige og metafaglige bidrag til almendannelse.
Interviewene af fysiklærerne bygger på indledende litteraturstudier
med henblik på dels at formulere et spørgeskema, der har til formål at
udvælge de 10 fysiklærere, dels at udarbejde et observationsskema til
observationer af de 10 fysiklæreres undervisning, og dels at formulere
interviewspørgsmål. I de empiriske undersøgelser illustreres, udfoldes
og gives et mere komplekst billede af hypotesen ved at belyse forskellige
typer aktørers begrundelser for fysikundervisningens bidrag til almendannelse. Desuden illustreres og udbygges begrebsafklaringen og dens
heuristiske værdi i de empiriske undersøgelser.
Analysen og fortolkningen af interviewene sker i tre kontekster (inspireret af Kvale). I den første kontekst analyseres og fortolkes de interviewede fysiklærernes egne forståelser af problemstillingen gennem

3

deres holdninger og erfaringer. I den anden kontekst foretages en kritisk analyse og fortolkning af de interviewedes udsagn ved at inddrage
observationerne af gymnasielærernes undervisning, udvalgte gymnasiefysiklærebøger, læreplanerne og undervisningsvejledningerne. I den
tredje kontekst inddrages udvalgt didaktisk litteratur til at analysere
og fortolke forståelserne af problemstillingen præsenteret i de to andre
kontekster.
Den teoretiske analyse og de empiriske undersøgelser viser, at der
i den didaktiske litteratur og blandt de interviewede fysiklærere er en
manglende eksplicit artikulering af almendannelsesmål, hvormed koblingen mellem fysikundervisningens mål og indhold svækkes. I stedet
for formuleres undervisningens mål ofte som begrundelsesargumenter.
Afhandlingen peger på, at begrundelsesargumenterne fremtræder som
slogans og i den forstand er uhåndterlige i uddannelsesforskning og i
undervisningsplanlægning.
De empiriske undersøgelser inddeler de forskellige aktører i to grupper. Den ene gruppe mener, at enten fagfagligheden eller metafagligheden udgør det primære bidrag til almendannelse. Den anden gruppe
mener, at både fagfagligheden og metafagligheden og samspillet mellem dem bidrager til almendannelse. De empiriske undersøgelser viser,
at aktørernes positionering i de to grupper er betinget af både almendannelsesmæssige og pædagogiske argumenter. De pædagogiske argumenter tager udgangspunkt i elevernes vanskeligheder ved at tilegne sig
især fagfagligheden og i fysiklærernes vanskeligheder ved at undervise
i metafagligheden. Aktørerne, der fremfører de pædagogiske argumenter, mener, at konsekvensen må være at reducere enten fagfagligheden
eller metafagligheden i gymnasiefysikken, så vanskeligheder ved fagligheden ikke blokerer for fagets almendannende indhold.
Afhandlingen konkluderer, at både fagfaglighed og metafaglighed og
samspillet mellem dem bidrager til almendannelse. For at imødekomme elevernes faglige vanskeligheder foreslås undervisningens indhold
reduceret ved at fokusere på få eksemplariske undervisningsforløb, der
går i dybden med problemstillinger, som indeholder både fagfaglighed
og metafaglighed. Endelig opfordrer afhandlingen til metafaglig efteruddannelse af gymnasiefysiklærere.
Begrebsafklaringen, der løbende er genereret i den teoretiske analyse og i de empiriske studier, fremhæves og vurderes i et sammenfattende heuristisk bud på, hvorledes undersøgelser og diskussioner af
gymnasiefysikfagets mål, undervisningens indhold og undervisningens
tilrettelæggelse bør artikuleres.

Abstract
This PhD dissertation presents an examination of and suggestion
for upper secondary physics’ contribution to general education. It takes its point of departure in the hypothesis that the interaction between
the science of physics and meta-science of physics is crucial for upper
secondary physics’ contribution to general education. The dissertation
examines this hypothesis in the light of the research question: How should science in physics and meta-science in physics, in upper secondary school
physics teaching, be related so as to optimize the contribution of upper secondary
school physics to general education? The answer to this question includes
clarification of concepts which makes it possible to precisely and consistently formulate and research upper secondary school physics’ role as a
subject in which general education takes place. While producing heuristic devices from the clarification of concepts and normative suggestions
on how research and discussions of the goal, the teaching content and
teaching planning of upper secondary physics ought to be articulated, a
definition of the concept of general education, a description of teaching
content contributing to general education and a normative suggestion
for a relation between science of physics and meta-science of physics
are formulated. The overall clarification of concepts and research of the
hypothesis is dependent on a didactical analysis that examines upper
secondary physics teaching content in the light of the goal of the subject, the disciplines of the research subject and the pupils’ preceding
abilities. The didactical analysis takes its point of departure in theoretical analysis, and in empirical research, which has interviews of ten
upper secondary physic teachers as its focal point. The concept clarifying theoretical analysis examines and substantiates the hypothesis of the
dissertation. General education is defined as empowerment, self-insight
and knowledge of the world, and through a formulation of three competence goals for the science of physics and three competence goals for
the meta-science of physics an analytical and concept clarifying connection between upper secondary physics’ goal of general education and
the disciplines of the research subject and the humanities is established. In this way the theoretical analysis and concept clarification directs
the analysis and the interpretation on the empirical data to focus on
the subject’s scientific and meta-scientific contributions to general education. The interviews of the upper secondary physics teachers based
on pilot literature studies in preparation partly for formulating a research schema, which purpose is to pick out the ten upper secondary
physics teachers, partly for completing a schema of observations, and
partly for formulating interview questions. The empirical examinations
illustrate, show and offer a more complex picture of the hypothesis by
clarifying the reasons given from different types of agencies for physics
teaching’s contributions to general education. Besides the clarification
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of concepts and its heuristic value is illustrated and expanded. The analysis and interpretation of the interviews takes place in three contexts
(inspired by Kvale). In the first context the physics teachers’ own understandings of the hypothesis are analysed and interpreted through
their attitudes and experiences. In the second context a critical analysis and interpretation of the interviewed teachers’ statements is carried
out by involving the observations of the physics teachers’ teaching, chosen physics textbooks, official curriculum documents and the teaching
guidelines concerning physics. The third context involves chosen didactical literature for analysing and interpreting the understandings of the
hypothesis represented in the two other contexts. The theoretical analysis and the empirical studies show that in the didactical literature and
among the interviewed teachers there is a lack of explicit articulation
of the aim of general education by which the linkage between the aim
and content of physics teaching is weakened. Instead the aim of physics
teaching is often formulated as justification arguments. The dissertation
points out that justification arguments appear as slogans and in this sense are unmanageable in research, in science education and in planning
of teaching. The empirical studies divide the different agencies into two
groups. One of the groups’ position is that either science in physics or
meta-science in physics constitutes the primary contribution to general
education. The other groups’ position is that both science in physics
and meta-science in physics and the interaction of these contribute to
general education. The empirical studies show that the agencies positioning into the two groups is conditioned by both general educational
and pedagogical arguments. The pedagogical arguments take a point of
departure in the pupils’ difficulty in picking up the subject knowledge and in the teachers’ difficulties in teaching meta-science in physics.
The agencies that put forward the pedagogical arguments think that
the consequences must be to reduce either the science in physics or the
meta-science in physics, so the difficulties in science in physics does
not obstruct the general education of upper secondary school physics
teaching. The dissertation concludes that both science in physics and
meta-science in physics and the relation between those contribute to general education. To accommodate the pupils’ difficulties in picking up
subject knowledge it is suggested that the teaching content should be reduced by focusing on few, exemplary lesson plans, which go into issues
that contain both meta-science and science in physics in depth. Finally
the dissertation recommends further teacher training in meta-science in
physics. The concept clarification, which is generated simultaneously in
the theoretical analysis and in the empirical studies, is enhanced and
assessed in a summed up heuristic suggestion on how studies and discussions of the aims of upper secondary school physics, the teaching
content and the teaching planning should be articulated.
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Forord
Ph.d.-afhandlingen “Gymnasiefysikfagets almendannelsesbidrag – en undersøgelse af og bud på optimeringen af gymnasiefysikfagets fagfaglige og metafaglige bidrag til almendannelse” er påbegyndt på IMFUFA
(Indsatsområdet for studiet af Matematik og Fysik samt deres Funktioner i Undervisning, Forskning og Anvendelse) ved Roskilde Universitet
den 1. september 2003. Min interessere for fysikkens didaktik har primært haft grobund i mine studier i fysik og filosofi på Roskilde Universitet. Ved at have et ben i både naturvidenskab gennem mine fysikstudier på IMFUFA og et ben i humaniora gennem mine studier på
filosofi/videnskabsteori har jeg fået indsigt i og interesse for de mange
frugtbare forskningsfelter, der findes i spændingsfeltet mellem de to hovedområder og nydt den udfordring, det er at få sin faglige spændetrøje
sprængt gang på gang ved at lade mine fags meget forskellige metoder
og genstandsfelter supplere og belyse hinanden. Men særligt IMFUFAs
insisteren på at knytte metafaglige elementer til matematik og fysik har
for mig været eksemplarisk for frugtbar udøvelse af undervisnings- og
forskningsaktivitet.
Skiftet fra mine studiers fokus på samspil mellem fysik og filosofi/
videnskabsteori til fysikkens didaktik har dog ikke været lige til og uden
sværdslag. Begge mine fag tilbyder grundlæggende anskuelsesformer.
Fysikkens didaktik er et helt tredje ‘fag’, der er langt mere praksisnært
og det er ikke leveringsdygtigt i en bestemt måde at anskue verden på.
Tilegnelse, accept og forståelse af, en for mig anden og ny type faglighed
har været en spændende udfordring, men også samtidigt til tider været
ganske frustrerende, når jeg ikke afslappende kunne læne mig op ad
kendte metoder, teorier og forståelser, men hele tiden var tvunget til
at tænke selv. Jeg håber, at denne afhandling dog overbevisende giver
indtryk af, at jeg har fanget nerven i forskningsfeltet fysikkens didaktik.
En p-afhandling er formelt set et enkeltmandsarbejde, men jeg kan
roligt konstatere at i realiteten ville denne ph.d.-afhandling ikke have
set dagens lys uden en lang række håndsrækninger og en hel del støtte
fra en stor kreds af behjælpelige mennesker. Først og fremmest vil jeg
rette en stor tak til min vejleder lektor Jens Højgaard Jensen. Professor
Mogens Niss har haft den formelle betegnelse som sekundærvejleder for
afhandlingen. En stor tak til Mogens for i opstarten af mine ph.d.-studier
at hjælpe mig til at få formuleret en forskningsbar problemstilling. Og
takkes skal selvfølgelig de 10 fysiklærere, der har været så venlige at
lade mig observere deres undervisning og interviewe dem. Uden jeres
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hjælp, tålmod og håndsrækning ville ph.d.-afhandlingen ikke have været
mulig at gennemføre. Endelig en tak til min familie, venner og Trine for
gennemlæsning, medlevenhed og overbærenhed.
Tegningen på forsiden lavet af Claus Deleuran er inspireret af et digt
af den persiske poet Jalal’uddin Rami (1207-1273), hvori moralen lyder,
at uenigheder om virkelighedens beskaffenhed skyldes manglende viden. Ideen bag at pryde forsiden med Deleurans tegning er, at både
det fysikdidaktiske felt og sprogbrugen knyttet til mange af feltets centrale termer ikke just minder om et fint håndlavet persisk tæppe med
et klart motiv, men snarere om et patchworktæppe. Jeg håber, at ph.d.afhandlingen kan om ikke levere et tæppe med et klart motiv, så i det
mindste give et bedre overblik over hvilke klude der indgår i patchworktæppet.
Bjarke Skipper Petersen
Juni 2009
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Indledning
“Men hvor grænsen er til, at det ikke længere er almendannelse, men det går over og bliver hård fysik, det har jeg meget
svært ved at sætte.”
(Fysiklærer på Frederiksberg Gymnasium)1

Almendannelse og studieforberedelse er gymnasiets to formål. Denne
afhandling er et bidrag til diskussionen, der omhandler det almendannende formål med gymnasiefaget fysik ved at belyse problemstillingen
vedrørende gymnasiefysikundervisningens bidrag til almendannelse. I
dette kapitel vil jeg give en indledende beskrivelse af afhandlingens problemfelt som grundlag for den problemformulering, som afhandlingen
søger at besvare. Desuden vil jeg placere problemstillingen i det fysikdidaktiske forskningsfelt og præsentere samt begrunde den begrebsforståelse, som er valgt til at undersøge problemformuleringen.

1.1

Formålet med afhandlingen

Det overordnede formål med afhandlingen er at optimere gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse. Dette formål søges opfyldt ved at
skabe en begrebsafklaring, der gør det muligt præcist og konsistent at
tale om og undersøge fysikfagets rolle som dannelsesfag i gymnasiet. Desuden er formålet med afhandlingen gennem undersøgelser og
diskussioner af gymnasiefysikfagets mål, undervisningsindhold og undervisningstilrettelæggelse at formulere et bud på en bestemmelse af
almendannelsesindholdet i gymnasiefysikfaget med vægt på relationen
mellem af kernefaglighed og fagperspektiveringer.

1.2

Afhandlingens relevans og aktualitet

En af intentionerne bag gymnasieordningen, der trådte i kraft i 2005,
er, at de naturvidenskabelige fags - og dermed også fysikfagets - bidrag
til almendannelse skal styrkes (Undervisningsministeriet, 2003, side 2).
Men gymnasiefaget fysik opfattes i gymnasieverden almindeligvis ikke
1

(Interviewbilag, 2006, side 6, linie 105-107)

1

2

Indledning

som et almendannende gymnasiefag (?, side 44) og det er ikke er afklaret, hvad gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse aktuelt er eller
potentielt kan være. En række spørgsmål presser sig på. Er det således,
som fysiklæreren i det indledende citat udtrykker indirekte, at “hård
fysik” ikke er alment dannende? Vil et øget fokus på fagperspektiveringer af gymnasiefysikfaget, hvor aspekter af eksempelvis samfundsfag,
religion, historie og filosofi inddrages i gymnasiefysikundervisningen
betyde, at faget står bedre rustet til at indfri den nye gymnasieordnings
intention om at styrke almendannelsen? Eller smider man i virkeligheden barnet ud med badevandet, hvis den “hårde fysik” nedprioriteres
til fordel for fokus på fagperspektiveringer? Måske sætter man sig mellem to stole, så eleverne hverken får styr på fagets kernestof og metoder
eller styr på fagperspektiveringerne?
Den manglende afklaring af gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse er ikke en ny problemstilling. Den er stadigvæk aktuel og har
fået fornyet opmærksomhed i forbindelse med den nye gymnasieordning, der har skubbet og forrykket gymnasiefysikfagets placering i den
samlede fagpakke i gymnasiet og ændret på fagets indhold og fokus.
I Danmark er et af omdrejningspunkterne for diskussionen af gymnasiefysikfagets bidrag (og andre naturvidenskabelige fags bidrag) til
almendannelse spørgsmålet om, hvorledes vægtningen af gymnasiefysikfagets fagperspektiveringer og gymnasiefysikfagets kernestof og metoder bør være (Haue (2003); Zibrandtsen og Kuhlman (2003); Dolin
(2002); Paludan (2000)). Set i et internationalt perspektiv er diskussionen om almendannelse som undervisningsmål centralt placeret i både
Tyskland og Skandinavien også inden for de naturvidenskabelige fag
(se eksempelvis Klafki (1983, 2002); Sjøberg (2000, 2005); Knain (1999)).
I de engelsksprogede lande har termen almendannelse (eller det tyske
Bildung) ingen direkte oversættelse. Diskussioner af naturfags bidrag
til almendannelse findes selvfølgelig alligevel, her med ’scientific literacy’ i fokus, der betyder noget i retning af naturvidenskabelig dannelse.
Også i den engelsksprogede del af diskussionen om ‘scientific literacy´
er et af de centrale omdrejningspunkter i diskussionen af vægtningen
af fagperspektiveringer og fagenes kernestof og metoder. (Blandt andet
i Eisenhart m.fl. (1996); Jenkins (2004); Matthews (2000); Miller (2000);
Vos og Reiding (1999); Roberts (2007); Ryder (2001).)2

2

Jeg vil senere komme ind på, at der i denne diskussion af gymnasiefysikfaget i
forhold til den tilsvarende engelsksprogede del af diskussionen er mange sproglige
knaster, idet ord som eksempelvis didaktik og almendannelse ikke direkte kan oversættes til engelsk.
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Hvem får noget ud af at læse
afhandlingen?

Alle tilrettelæggere af gymnasiefysikundervisning fra klasseværelsesniveau til det politiske niveau kan forhåbentligt få gavn og glæde af
afhandlingens begrebsafklaring og bud på hvorledes forholdet mellem
fagperspektiveringer og kernestof/metoder bør vægtes for at styrke gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse.
Didaktikere vil kunne få glæde af at læse afhandlingen, hvis de har
faglig interesse i diskussionen af, hvordan man bør vægte forskellige
elementer i undervisningen i fysik i gymnasiet, men de vil også kunne
få inspiration til at ændre undervisningspraksis eksempelvis gennem
efteruddannelse.
Gymnasielærere i fysik vil også have gavn af at få indsigt i diskussionerne om fysikfagets almendannende rolle under den nye gymnasieordning. Og det er mit håb, at mit arbejde med gymnasiefysikfagets
almendannende rolle vil give gymnasiefysiklærerne en begrebsafklaring
og nogle argumenter til besvarelse af spørgsmål fra elever og kollegaer om, hvorfor der af almendannelsesmæssige grunde bør undervises
i fysikfaget i gymnasiet samt give inspiration til at formidle fysikfaget
ud fra nyerhvervede indsigter og forudsætninger. Endelig vil diskussionen være relevant for videre forskning inden for naturfagsdidaktiske
problemstillinger, der vedrører begrundelsesdiskussioner af fagene.

1.4
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Jeg vil i dette afsnit præsentere afhandlingens problemfelt ved at placere afhandlingen i det fysikdidaktiske forskningsfelt. I de følgende underafsnit vil jeg først redegøre for didaktikbegrebet og afhandlingens
placering i forhold til almen didaktik og fagdidaktik. På baggrund af
dette vil jeg redegøre for didaktik- og curriculumtraditionen samt almendannelsens relation til disse traditioner. Endelig vil jeg introducere
begreberne metafaglighed og fagfaglighed.
Omfattende begrebsafklaringer og redegørelser er nødvendige for afhandlingens undersøgelse og udgør således en væsentlig del af denne.
Nødvendigheden af disse afklaringer og redegørelser bunder i, at en undersøgelse af gymnasiefysikkens bidrag til almendannelse er kompleks
og ikke-triviel. Det skyldes for det første, at almendannelsestermen er
knyttet til et dynamisk og alsidig sprogbrug. Eksempelvis har forståelsen af, hvad almendannelsesindholdet er, ændret sig fra at være knyttet
til sprog- og kulturfagene latin og græsk til, at almendannelsesindholdet
nu er tilknyttet en bredere fagpakke, der dækker hovedområderne naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Desuden er der også
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sket en nedtoning af almendannelsesbegrebets elitære konnotationer til
fordel for demokratiske konnotationer, hvor almendannelse – i princippet – er tiltænkt alle. For det andet er en undersøgelse af gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse også kompleks og ikke-triviel, da der
ikke er en klarhed eller enighed om, hvilket indhold, hvilke kompetencer og hvilke perspektiveringer, som gymnasiefaget fysik bør indeholde.
Endelig er undersøgelsen kompleks og ikke-triviel, idet almendannelse
stadigvæk opfattes som et humaniorafagligt projekt, hvor naturfagenes
bidrag kun spiller en perifer eller indirekte rolle. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse består
i gymnasiefysikfagets fagperspektiveringer (der indeholder humaniorafaglige og samfundsfaglige aspekter) eller om den fysikfaglighed, som
faglige kompetencer og kernestofområder giver, også direkte bidrager
til almendannelse.

Almen didaktik og fagdidaktik
Problemfeltet i denne afhandling er et fysikdidaktisk problemfelt. Der er
ikke en entydig opfattelse af termen didaktik. Termen didaktik kommer
af det græske didaskein, der betyder noget i retning af undervisningskunst. Slår man didaktik op i ’Psykologisk-pædagogisk Ordbog’, står
der følgende:
“1) undervisningslære; den del af pædagogikken, der har
med bibringelse af kundskaber at gøre, 2) overvejelser og
beslutninger vedr. undervisningens mål og midler og sammenhængen mellem disse; jfr. undervisningsmetodologi, metodik.”
(Hansen m.fl., 1998, side 7)
En lignende bred forståelse af termen didaktik har (Hiim og Hippe,
1997), der bestemmer didaktik som: “Praktisk-teoretisk planlægning,
gennemførelse, vurdering og kritisk analyse af undervisning og læring.”
(Hiim og Hippe, 1997, side 14).
(Hansen m.fl., 1998), (Hiim og Hippe, 1997) og også (Laursen, 1999) anbefaler, at “[...] man bruger ordet didaktik i dets oprindelige brede og
grundlæggende betydning, nemlig som læren om undervisning.” (Laursen, 1999, side 171). I modsætning hertil vil jeg bruge en mere snæver
betydning af termen. Snæver skal her forstås som en delmængde af den
samlede mængde pædagogisk refleksion og planlægning og ikke som
snæversynet (Schnack, 2004, side 11). Didaktiktermen kan altså opfattes
i en bred og snæver betydning (Kyrstein og Vestergaard (2004); Sjøberg
(2005); Laursen (1999); Steffensen (2003)). Den brede betydning af didaktik omfavner spørgsmålene ’Hvad skal der undervises i?’, ’Hvorfor skal
der undervises i dette?’ og ’Hvordan skal der undervises i dette?’, hvor-
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imod den snævre betydning af didaktik udelader spørgsmålet om hvordan der skal undervises og fokuserer på spørgsmålene hvad og hvorfor.
(Se eksempelvis (Kyrstein og Vestergaard, 2004, side 50) og (Steffensen,
2003, side 25).) Forskellen på en bred og snæver opfattelse af termen
kan illustreres i figur 1.1 på side 6 af Carl Aage Larsen,3 hvor didaktik
opfattes i en snæver betydning og begrænser sig til at omfatte ‘uddannelsens formål´, ‘fagenes mål´ og ‘undervisningens indhold’. En bred
opfattelse af didaktiktermen vil også omfatte det, der i figuren betegnes
metodik, praktik og evaluering.
Med udgangspunkt i denne opsplitning af didaktikbegrebet introducerer (Steffensen, 2003) begreberne fagdidaktik og metodik, hvor fagdidaktikken netop knyttes til spørgsmålene hvad og hvorfor:
“Man er nødt til at vide HVAD vidensindholdet i basisfaget
[videnskabsfaget] er for at man kan vælge indholdet i undervisningsfaget og begrunde HVORFOR man har foretaget
den konkrete selektion.”
(Steffensen, 2003, side 31)
Først herefter kan man ifølge Bo Steffensen4 afklare, hvordan man bør
undervise i faget, hvilket hører ind under metodik. Metodikken kan
ikke bestemmes ud fra de fagdidaktiske valg og begrundelser alene.
Der hører til metodikken også almene didaktiske aspekter.
Over for begrebet fagdidaktik står begrebet almen didaktik. Forskellen på fagdidaktik og almen didaktik er ikke entydigt bestemt. Ifølge
(Steffensen, 2003, side 31) er perspektivet i fagdidaktik, at spørgsmålet hvordan er styret af spørgsmålene hvad og hvorfor og perspektivet
i almen didaktik er, at spørgsmålet hvordan er bestemt af spørgsmålet
hvem. Almen didaktik er altså løsrevet fra det faglige indhold. Eksempelvis belyser den almendidaktiske grundmodel (den såkaldte didaktiske
trekant) i figur 1.2 forholdene mellem lærer, elev og indhold (stof, fag
eller sag), men uden at specificere hvilket indhold der er tale om.
Selvom der ikke er enighed om, hvordan der præcist skal skelnes mellem fagdidaktik og almen didaktik, så er der en udbredt opfattelse af, at
almendidaktiske undersøgelser uden inddragelse af fagene bliver indholdstomme og at fagdidaktiske undersøgelser uden almendidaktiske
overvejelser bliver for snæversynede. (Se eksempelvis (Steffensen, 2003,
side 34) eller (Schnack, 2004, side 11-12).) De fagdidaktiske spørgsmål
kan med fordel knyttes til almen didaktik, fordi besvarelsen af hvorfor hviler på grundværdier, der ligger uden for faget (det som (Larsen,
1997b) i sin figur benævner pædagogisk filosofi) og fordi fagdidaktiske
spørgsmål inddrager almene didaktiske overvejelser om, hvem der skal
undervises, i planlægningen af hvordan der skal undervises og hvad der
3
4

Carl Aage Larsen var professor i metodik og didaktik ved Danmarks Lærerhøjskole.
Bo Steffensen dr.pæd. og lektor ved CVU-Storkøbenhavn.

6

Indledning

Figur 1.1 I figuren omfatter didaktik kun de områder i undervisningspædagogikken, der beskæftiger sig med spørgsmålene, hvad der skal undervises i
(hvilke fag og hvilket indhold i fagene) og begrundelsen for at dette indhold
er vigtigt at undervise i. På figuren antydes der et overlap mellem pædagogisk
filosofi og didaktik. Denne afhandling vil ligeledes have et sådant overlap for
eksempel i afklaringen af sprogbrugen knyttet til almendannelsestermen. I en
anden udgave af figuren (Larsen, 1997a, side 91) er både ’elevernes forudsætninger’ og ’ydre betingelse’ anført som indvirkende på bestemmelsen af
undervisningens indhold. Denne afhandling vil også inddrage andre aspekter
end ’fagenes mål’ ved i undersøgelsen af ’undervisningens indhold’ eksempelvis at interviewe gymnasiefysiklærere og se på undervisningsmateriale. Figur
fra (Larsen, 1997b, side 35).

skal undervises i. I opslaget ’didaktik’ i ’Pædagogisk Opslagsbog’ beskrives problemerne ved at fokusere entydigt på enten fagdidaktik eller
almen didaktik således:
“I nyere tid er det blevet almindeligt at reservere ”didaktik”
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Figur 1.2 Den didaktiske trekant udspændes af eleven, stoffet og læreren. Den
didaktiske trekant danner således tre relationer nemlig en lærer-elevrelation,
en lærer-stofrelation og en elev-stofrelation. De tre relationer afspejler tre
forskellige opfattelser af og tilgange til undervisning. Denne didaktiske model
er almen didaktisk, da modellen ikke siger noget om, hvilket stof, fag eller sag
der indgår i undervisningen. Figuren er fra (Dolin, 2003b, side 250).

til overvejelser og beslutninger angående mål og indhold.
Også her må man advare imod tendenser til at isolere modeller og andre tekniske hjælpemidler. På den anden side
smutter indholdsovervejelser ofte mellem den almene pædagogiks fingre. Så snarere end at droppe didaktikken bør
vi genetablere den med kritisk potens. Den drejer sig trods
alt om planlægningsovervejelser vedrørende dannelsens indhold.”
(Schnack, 2006)
Det, som Karsten Schnack5 henviser til med modeller og tekniske hjælpemidler, er knyttet til det som Carl Aage Jørgen Larsen i sin figur kalder
metodik og praktik. Og den almene pædagogik er pædagogisk filosofi. Schnack advarer altså mod at løsrive fagdidaktik fra almen didaktik. Sker denne løsrivelse i forhold til det pædagogisk-filosofiske niveau
løsrives fagdidaktikken og dermed undervisningen også fra fagenes almendannende mål.
Afhandlingens undersøgelse omhandler gymnasiefysikfagets bidrag til
almendannelse og kan således karakteriseres som fagdidaktisk, da undersøgelsen er en afklaring af hvilket fagligt indhold, der kan legitimeres og begrundes som almendannende. Det er altså en undersøgelse af hvad og hvorfor. Samtidigt er afhandlingen også en undersøgelse
af, hvordan gymnasiefysikfagets fagperspektiveringer og gymnasiefysikfagets kernestof og metoder bør relateres for, at faget kan bidrage
optimalt til almendannelse. Hvordan denne relation kan optimeres er
i denne afhandling ikke en undersøgelse af arbejds- og undervisnings5

Karsten Schnack er professor i didaktik ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.
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former (som eksempelvis gruppearbejde og projektarbejde) men først
og fremmest en undersøgelse af, hvorledes indholdet bør vægtes. Der
er i afhandlingens undersøgelse i to henseender dog også overvejelser
over, hvordan der bør undervises. Dels trænger overvejelser om det som
Carl Åge Jørgen Larsen i sin figur kalder ’fastlæggelse af successionen
af undervisningsindholdet’ sig på, idet optimeringen af relationen mellem fagperspektiveringer og kernestof og metoder også er et spørgsmål
om rækkefølge. Dels trænger der sig overvejelser på i forhold til ’elevernes forudsætninger’ og ’ydre omstændigheder’. Undersøgelsen af denne afhandlings problemstilling kunne nemt blive verdensfjern, hvis den
helt undlod at inddrage overvejelser, omkring hvem der skal undervises og hvem der skal undervise, i de institutionelle og politiske rammer
etc.. Disse overvejelser over ydre omstændigheder lægger en dæmper
på mange af de ønsker og visioner, man kan have til en almendannende
gymnasiefysikundervisning, men de sikrer forhåbentlig imod, at man
ender i situationen, hvor “Det bedste bliver det godes værste fjende”.
Selvom jeg har karakteriseret afhandlingen som fagdidaktisk, så er der
altså også almendidaktiske elementer med i undersøgelsen af afhandlingens problemfelt, idet eksempelvis almendannelsesbegrebet, gymnasieelevers forudsætninger og fysiklæreres faglige profiler inddrages.
Afhandlingen kan endvidere karakteriseres som fysikdidaktisk, idet det
jo er fysikfaget, der er i fokus. Det er her vigtigt at skelne mellem videnskabsfaget fysik og undervisningsfaget fysik. Videnskabsfaget er primært knyttet til forskning og vidensproduktion og undervisningsfag er
knyttet til organiseringen og udførelse af undervisning. Det er i fagdidaktiske overvejelser, at undervisningsfagets indhold bliver bestemt ud
fra videnskabsfagets indhold, undervisningens formål, elevernes forudsætninger og diverse ydre forhold. Sagt med andre ord kan fysikdidaktik
opfattes som et hybridområdet mellem videnskabsfag og undervisningspædagogik (Sjøberg, 2005, side 35).
Afslutningsvist skal det bemærkes, at ovenstående analyse af didaktiktermen indlejrer sig i en bestemt faglig tradition og sproglig forståelse.
Det engelske ord didactic er et adjektiv, der betyder noget i retning af belærende autoritær undervisning i modsætning til den skandinaviske og
tyske forståelse, hvor didaktik er et navneord og som nævnt har en helt
anden betydning end i den engelsksprogede verden. Men der er tale om
mere end sproglig forskel. Der tales om en curriculumtradition, som er
udbredt i den engelsksprogede/angelsaksiske del af uddannelsesforskningen og en didaktiktradition, der er udbredt i den tysksprogede og
skandinaviske del af uddannelsesforskningen. Der er mange forskellige
bud på, hvad der definerer og adskiller de to traditioner. Ian Westbury
har i (Westbury, 2000) eksempelvis fokus på de to traditioners forskellige
læreropfattelser. Andre peger på at didaktiktraditionen vægter spørgsmålene ’Hvad skal der undervises i?’ og ’Hvorfor skal der undervi-
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ses i dette?’, hvorimod curriculumtraditionen har fokus på spørgsmålet
’Hvordan skal der undervises?’ (Fensham (2004); Schnack (2000)).
I (Fensham, 2004) beskriver Peter Fensham6 med udgangspunkt i det
tyske Bildung de to forskellige uddannelsesteoretiske traditioner.7 Fensham tilhører selv curriculumtraditionen og beskriver sit første møde
med didaktiktraditionen således:
“[...] these apparently armchair reflections on topics in chemistry did not fit my conception then of what research in
science education should involve. [...] There was no empirical data and no explicit analysis of the teachers, students,
and classroom contexts for which their teaching suggestions
were made.”
(Fensham, 2004, side145-146)
Didaktiktraditionen og curriculumtraditionen synes altså også at have
forskelligt fokus på, hvordan man metodisk skal bedrive uddannelsesforskning.
Jeg vil i næste underafsnit se nærmere på curriculum- og didaktiktraditionen ud fra Westburys læreropfattelsesfokus. Formålet er primært at
placere afhandlingens problemstilling i forhold til disse to traditioner.
Sekundært vil jeg gerne påpege, at synet på lærerrollen i didaktiktradition er tæt knyttet til undervisningens almendannende formål og denne
afhandlings interview af gymnasiefysiklærere skal derfor også ses i lyset
af didaktiktraditionens syn på lærerrollen.

Curriculum- og didaktiktraditionen
Forskellen mellem de to traditioner kan tydeliggøres ved at anskue curriculum på tre niveauer; et politisk niveau, der fastlægger de overordnede undervisningsmål, et programmatisk, som fastlægger curriculum for
de enkelte fag (læreplan) og et klasseværelsesniveau, hvor curriculum
udfoldes i praksis ((Dolin, 2005, side 8-9); (Westbury, 2000, side 33)).
I curriculumtraditionen ses læreren i høj grad som en passiv formidler af curriculum, der er fastlagt på det politiske og programmatiske
niveau. Sagt lidt firkantet så opfattes lærere som piloter, der skal udstyres med en manual. Lærerens selvstændige rolle i udvælgelse af curriculum og planlægning af undervisning nedprioriteres altså i den angelsaksiske curriculumtradition. Dette angelsaksiske lærersyn afspejles i
6

Peter J. Fensham har været en prominent figur i det naturfagsdidaktiske felt siden
1960’erne. Fensham er nu professor Emeritus i naturfagsdidaktik på Monash Universitet, Melbourne.
7 Jeg vender i kapitel 3 tilbage til de sproglige og traditionsmæssige kvaler i forbindelse med begrebsafklaringen af almendannelse/Bildung, der ligesom didaktik ikke
kan oversættes direkte til engelsk.
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curriculumtraditionens uddannelsesforskning, fordi udarbejdelsen af instruktioner for lærere her har primær interesse. Kernespørgsmålet i uddannelsesforskning og i undervisningsplanlægning i den angelsaksiske
curriculumtradition er altså, hvordan man bør undervise. Ansvaret for
didaktiske analyser og vurderinger ligger i den angelsaksiske curriculumtradition hovedsageligt på det politiske og programmatiske niveau
(Westbury, 2000, side 27-32).
I den nord- og centraleuropæiske didaktiktradition opfattes lærerens rolle derimod som essentiel fortolker af det politiske og programmatiske
niveau og de dannelsesidealer, der kommer til udtryk på de niveauer.
Didaktiktraditionen vil forme læreren ved at give hende rationaler at
dømme efter i hendes implementering af curriculum på klasseværelsesniveau. Læreren må altså i sin undervisningsplanlægning reflektere
over, hvad indholdet er i læreplanen, hvad det nærmere betyder at kende
dette indhold (kompetenceovervejelser), og hvilke mål man sigter mod
ved netop at undervise i dette indhold. Disse refleksioner er kernen i
den reflekterende undervisningsplanlægning, i uddannelsesforskningen
samt i undervisningsplanlægningen i den didaktiske tradition. Kernespørgsmålene i undervisningsplanlægning i denne tradition bliver, hvad
der skal undervises i og hvorfor der skal undervises. Ansvaret for didaktiske analyser og vurderinger i den nord- og centraleuropæiske didaktiktradition er at finde både på det politiske og programmatiske niveau
og på klasseværelsesniveauet ((Westbury, 2000, side 27-32); (Fensham,
2004, side 149-150)).
Det er dermed ikke sagt, at alle lærere i den didaktiske tradition er reflekterende i deres undervisningsplanlægning. Der er snarere tale om,
at der inden for traditionen er et ønske om og mulighed for en reflekterende praksis. Selvom det danske gymnasium bedst kan indplaceres i
den nord- og centraleuropæiske didaktiktradition, så er der ikke tale om
at den danske gymnasieskole udelukkende kan placeres inden for den
tradition. Eksempelvis læner de skriftlige eksamener i gymnasiet sig op
ad den angelsaksiske curriculumtradition, da de er centralt koordineret
(Haue, 2004, side 15-16).
I uddannelsesforskningen knytter almendannelsesbegrebet sig til den
didaktiske tradition. (Se eksempelvis Fensham, 2004, side 147.). Det er
dog ikke muligt i praksis at sætte et helt skarpt skel mellem den ene
og den anden tradition i forhold til undersøgelser af almendannelse
som undervisningsmål og mange naturfagsdidaktiske problemstillinger i sådanne undersøgelser er således svære at placere entydigt i en
af traditionerne. Som nævnt på side 2 er der i den angelsaksiske curriculumtradition også didaktisk forskning, der kredser om begreberne
‘liberal education’, ’general education’, ’scientific literacy’ etc. og som
dermed berører spørgsmålene ‘Hvad skal der undervises i?’ og ‘Hvorfor skal der undervises i dette?’ og således befinder sig inden for denne
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afhandlings problemfelt.
Denne afhandling vil af ovennævnte grunde også inddrage begreber og
didaktisk litteratur inden for curriculumtraditionen.
Alligevel kan denne afhandlings problemstilling bedst placeres i den didaktiske tradition. Afhandlingen drejer sig nemlig ikke om, hvad der i
praksis skal til for at realisere et almendannelsesindhold og problemformuleringen udstikker ikke en undersøgelse af, hvordan man helt konkret
bør indrette og udføre gymnasiefysikundervisningen.
Denne afgrænsning er foretaget af fokushensyn og er ikke et udtryk for
manglende erkendelse af, at valg af undervisningspædagogikken i høj
grad også indvirker på, hvorvidt gymnasiefysikundervisning bidrager
til almendannelse. En bestemmelse af, hvad det er i gymnasiefysikfaget,
som bidrager til almendannelse, er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig betingelse for almendannelse af gymnasieeleverne – undervisningspædagogikken er også en nødvendig betingelse for denne bestemmelse. Selvom afhandlingens fokus er på hvorfor- og hvad-spørgsmålene, så
inddrages de almen didaktiske hvordan-og hvem-spørgsmål også gennem
empiriske studier. Afslutningsvis vil jeg følge op på ovenstående citat
af Fensham ved at slå fast, at afhandlingen således ikke holder sig snævert inden for didaktiktraditionen i den forstand, at undersøgelsen er
‘armchair reflections´ uden empirisk tilgang til problemstillingen. Den
metodiske tilgang i denne afhandling vil jeg vende tilbage til i kapitel 2.

Fagfaglighed og metafaglighed
For at undersøge hvorledes det er muligt at optimere gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse må der opsættes en ramme at vurdere
denne optimering ud fra. Ethvert valg af vurderingsramme er et normativt valg blandt mange mulige valg og undersøgelsens problem og
svar skal ses og vurderes i lyset af det fokus som valget af vurderingsrammen giver. Afhandlingens vurderingsramme udgøres af begreberne
fagfaglighed og metafaglighed og hypotesen for undersøgelsen er at at
samspillet mellem fagfaglighed og metafaglighed er afgørende for gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse. I dette underafsnit gives en
kort introduktion af begreberne fagfaglighed og metafaglighed.
Fagfaglighed dækker kort sagt over indsigt i videnskabsfagets discipliner (undervisningsfagets ‘pensumliste’ eller ‘kernestof’), over besiddelse af kompetencer i fysik og over at kunne bringe disse discipliner og
kompetencer i anvendelse i faglige problemstillinger. Metafaglighed indeholder humaniorafaglige og samfundsfaglige perspektiveringer af og
refleksioner over videnskabsfaget fysik. Sagt med andre ord er kernen i
fagfaglighed den indsigt og de evner, der benyttes til at løse fysikfaglige
problemstillinger og kernen i metafaglighed er den indsigt og de evner,
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der benyttes til at løse problemstillinger, hvor fysikfaget så at sige ses
udefra som et kultur- og samfundsfænomen. Emnet global opvarmning
indeholder i den forstand fagfaglige problemstillinger som eksempelvis
tager udgangspunkt i bstemmelse af albedo-effekten af is og havvand,
og metafaglige problemstillinger som eksempelvis tager udgangspunkt
i kritik af teknologioptimisme.
Selv om metafaglighed indeholder humaniorafaglige og samfundsfaglige perspektiveringer, så kan metafaglighed ikke reduceres til humaniorafaglighed og samfundsfaglighed. Genstandsfeltet for metafaglige
problemstillinger er fysikfaget som kulturelt og samfundsmæssigt fænomen og derfor indeholder metafaglighed også det naturvidenskabelige
område. Metafaglighed er således en hybrid af det naturvidenskabelige, det humaniorafaglige og det samfundsfaglige område sui generis.
Fagfaglighed og metafaglighed i gymnasiefysikfaget vil blive uddybet i
kapitel 4.

1.5

Problemformulering

I Danmark synes der med den nye gymnasieordning at være sket en
forskydning af vægtningen af gymnasiefysikfaget hen mod metafagligheden og væk fra fagfagligheden, hvilket begrundes ud fra ønsket om
at styrke gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse. Internationalt
er der inden for naturfagenes fagdidaktik i de sidste 20 år kommet større og større fokus på naturfags almendannende formål, hvilket også
har resulteret i større fokus på metafagligheden i naturfagene (Roberts,
2007).
På den danske scene er Rektorforeningens visionsrapport om gymnasiereformen 2005 et tydeligt eksempel på opfattelsen af, at det primært er
i naturvidenskabs metafaglighed, at bidraget til almendannelse ligger:
“Naturvidenskabelig dannelse er at have kendskab til den rolle,
naturvidenskaben har spillet og spiller i en historisk og samfundsmæssig kontekst.”
(Zibrandtsen og Kuhlman, 2003, side 10. Forfatternes kursivering.)8
Helt i den anden grøft mente Mogens Pihl9 i følge Harry Haue10 , at
metafaglighed svækker gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse,
8

Visionsrapporten er forfattet af Marianne Zibrandtsen og Peter Kuhlman. Marianne
Zibrandtsen er tidligere og Peter Kuhlman nuværende formand for Rektorforeningen.
9 Mogens Pihl var fysiker og en af hovedarkitekterne bag læseplanen fra 1960.
10 Harry Haue er lektor ved Dansk Institut for Gymnasiepædagogik ved Syddansk
Universitet og har skrevet den omfangsrige doktordisputats “Almendannelse som ledestjerne. En undersøgelse af almendannelsens funktion i dansk gymnasieundervisning 1775-2000”
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hvis gymnasiefysikfagets identitet knyttes til metafagligheden og ikke
fagfagligheden. Faget bliver herved et humaniorafag snarere end et naturfag og således mistes gymnasiefysikfagets fagfagligheds bidrag til
almendannelse:
“Pihl ville sikre, at naturvidenskaberne i gymnasiets undervisning blev opfattet som et nødvendigt bidrag til humanistisk dannelse. Det skulle ske ved at fastholde disse fags
videnskabelige etos, ikke ved at udvande fagligheden ved at
lægge vægt på f.eks. naturvidenskabernes historiske udvikling.”
(Haue, 2003, side 381)
De to ovenstående citater peger sammen på et centralt spørgsmål i afhandlingens problemfelt, nemlig om fysikfagets bidrag til almendannelse kun sker via metafaglighed eller om fagfagligheden også bidrager til
almendannelse. Et svar på dette spørgsmål kunne være at både metafaglighed og fagfaglighed bidrager til almendannelse. Indledningen til
lærebogen i fysik “Spektrum - fysik I” skrevet af Carsten Claussen, Niels
Hartling og Erik Both11 giver udtryk for at læne sig op ad sådan et svar:
“Den naturvidenskabelige tænkemåde, som blandt andet kommer til udtryk i fysikken, er et af de mest originale bidrag
til menneskelig tænkning, som den vestlige kultur har frembragt. Og dermed bliver naturvidenskab og specielt fysik et
væsentligt bidrag til vores kultur og selvforståelse.”
(Claussen m.fl., 2002, side 3)
Her synes det indforstået, at man skal lære den naturvidenskabelige
tænkemåde for at kunne forstå dens originale bidrag. Eller sagt mere
præcist; fagfaglighed er en forudsætning for metafaglighed. Således kan
fagfaglighed ved at være en forudsætning for metafaglighed opfattes
som et indirekte bidrag til almendannelse. Denne relation mellem fagfaglighed og metafaglighed rejser spørgsmålet, hvor meget fagfaglighed
der kræves som forudsætning for metafaglighed.
Pihl ville jævnfør ovenstående citat mene, at metafagligheden i fysikundervisningen ville ‘udvande fagligheden’ og dermed fysikundervisningens bidrag til almendannelse. Omvendt kan fagfaglighed også ses som
en blokering for metafaglighed og dermed for metafaglighedens bidrag
til almendannelse. Fagfagligheden kan volde elever så store kvaler, så de
måske aldrig når at lære metafaglige aspekter. Dette dilemma udtrykker en af de gymnasiefysiklærere, der er blevet interviewet til denne
afhandlings undersøgelse:
11

Carsten Claussen, Niels Hartling og Erik Both er udover at være lærebogsforfattere
også henholdsvis tidligere fagkonsulent i fysik og nu rektor på Tornbjerg Gymnasium;
tidligere fagkonsulent i fysik og nu lektor på Birkerød Gymnasium samt lektor på
Danmarks Tekniske Universitet.
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M: “Altså, jeg sagde godt nok før, at man skal vide, hvad faget
går ud på, før man perspektiverer, men jeg synes da også
sådan rent [...] samfundsmæssigt, har vi da en vigtigt opgave
i at komme ud og fortælle hvordan ting hænger sammen. Så
man må jo nok bare tage fat på det og så må man prøve
at se, hvor langt vi kommer, altså med eleverne og så finde
begrænsningerne, fordi jeg tror ikke [...] det nytter heller ikke
noget at isolere sig og sige: ‘Jamen, vi skal vide alt, før vi kan
kaste os ud i diskussionen.’ Så det er måske lidt i modstrid
med, hvad jeg sagde før [...]”
(Interviewbilag, 2006, side 109, linie 704-713)
Ovenstående citatudpluk illustrerer de centrale positioner og spændingsfelter, der er i diskussionen af relationen mellem fagfagligheden og metafagligheden i lyset af gymnasiefysikundervisningens almendannelsesformål. Jeg har delt positionerne op i forhold til to grundliggende teser;
en adskillelsetese og en integrationstese. Integrationstesens grundsyn er,
at både fagfaglighed og metafaglighed og samspillet mellem dem bidrager til almendannelse. Adskillelsestesen tager udgangspunkt i synspunktet, at fysikundervisingens bidrag til almendannelse optimeres, hvis fagfaglighed og metafaglighed adskilles. Der findes to varianter af adskillelsestesen. Den ene variant af adskillelsestesen mener, at det primært er
fagfagligheden, som bidrager til almendannelse og mener at inddragelse
af metafaglighed i gymnasiefysikundervisning vil forringe det fagfaglige bidrag til almendannelse (’Pihl-versionen). Den anden variant mener
omvendt, at metafagligheden udgør det primære bidrag til almendannelse og mener at fagfagligheden i fysikundervisningen blokerer for
metafaglighedens bidrag til almendannelse (’Zibrandtsen’-versionen).
Desuden illustrerer citatudplukket, at undersøgelsen af afhandlingens
problemfelt indbefatter litteraturstudier skrevet af mange forskellige aktører12 og indbefatter empiriske studier.
De centrale spørgsmål og problemstillinger i relationen mellem gymnasiefysikfagets fagfagligheds og metafagligheds bidrag til almendannelse,
der er præsenteret i ovenstående beskrivelse af afhandlingens problemfelt og problemfeltets placering i uddannelsesforskningen, vil jeg undersøge og besvare ud fra følgende problemformulering:
Hvorledes bør fagfaglighed og metafaglighed i gymnasiefysikundervisning relateres for at optimere gymnasiefaget fysiks bidrag til almendannelse?
12

En aktør betegner et subjekt - det være sig en person eller en institution (’makrosubjekt’), der udfører en akt. Det væsentlige er altså, at subjektet er handlende. Her
er personerne/aktørerne bag de fire citater fælles om at være handlende i forhold til
gymnasiefysikundervisning og almendannelse.
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Problemformuleringens udgangspunkt
Problemformuleringen tager afsæt i, at gymnasiefysik aktuelt bidrager
eller potentielt kan bidrage til almendannelse. Udgangspunktet for afhandlingen er derfor en undersøgelse af tesen, at gymnasiefysikfaget
kan bidrage til almendannelse, da problemstillingen omhandler, hvorledes dette bidrag kan optimeres. Jeg vil i kapitel 3 begrunde denne
tese.

En afklarende og ikke hypotesetestende
problemformulering
Problemformuleringen er ikke en formulering af en hypotese, der skal
afprøves empirisk eller analytisk. Problemformuleringen er således ikke
hypotesetestende og lægger ikke op til en undersøgelse af en bestemt
teoribygning eller udvikling af teorier. Afhandlingen vil i stedet for generere en begrebsafklaring baseret på empirisk og analytisk arbejde.
Arbejdet med denne begrebsafklaring udgør baggrunden for afhandlingens heuristiske13 bud, der giver nogle retningslinier for at undersøge, hvorledes fagfaglighed og metafaglighed bør vægtes for at styrke
gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse. Besvarelsen af problemformuleringen vil også indebære en afklaring i form af et konkret svar
på spørgsmålet om, hvorledes fagfaglighed og metafaglighed i gymnasiefysikundervisning bør relateres for at optimere gymnasiefaget fysiks
bidrag til almendannelse.
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En stor del af undersøgelsen og besvarelsen på problemformuleringen
består i at generere en begrebsafklaring. Derfor vil jeg i dette afsnit
fremlægge den begrebsforståelse, som anvendes i afhandlingen.
De centrale begreber i denne afhandling; eksempelvis almendannelse,
kompetence, viden og læring opfatter jeg som åbne begreber, således
forstået at der ikke er én bestemt universel definition af den omfattende
sprogbrug, som er knyttet til disse centrale begreber.14 Det er derfor hensigtsmæssigt at skelne mellem en begrebsdefinition og en afdækning af
sprogbrug. En begrebsdefinition er en fastlæggelse af et bestemt sprog13

Heuristik kommer af det græske ’heuriskein’, som betyder at opdage eller at finde.
Slår man ordet ’heuristik’ op i ’Den store danske Encyklopædi’ står der, at heuristik betyder: “retningslinjer eller regler for tænkning og handling i forbindelse med
udformning af en bestemt videnskab eller udførelse af bestemte handlinger.”
14 Grunden til, at der er en omfattende sprogbrug af nogle begreber, er, at begreberne
er ‘uden fast kerne’, ‘flydende betegnere’, ‘grundlæggende omstridte’ eller ’essentially
contested’ (Hermann, 2003; Connolly, 1993).
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brug ved at foretage en bestemmelse af og afgrænsning blandt de mange
benyttede sprogbrug. En afdækning af sprogbrug er en klarlæggelse af
terminologien knyttet til en term.
Et eksempel på en afdækning af en sprogbrug er sociologen Stefan
Hermanns klarlæggelse af terminologien knyttet til kompetenceudviklingsbegrebet og læringsbegrebet, som han præsenterer i “Et diagnostisk
landkort over kompetenceudvikling og læring”. Her fastslår han i indledningen, at
“Rapporten prøver ikke at komme med bud på hvilke kompetencer der bliver vigtige i det, vi i dag kalder videnssamfundet. Det har andre gjort før os. Formålet er heller ikke
at give en definition på begreberne læring og kompetenceudvikling. Sådanne definitioner eksisterer allerede i hobetal,
uden at det rigtigt har afhjulpet problemet med den manglende fælles forståelse.”
(Hermann, 2003, side 7)
Inspireret af denne negative heuristiske pointe vil afhandlingen ikke have som mål eller metode at give endnu et forsøg på at opnå en “fælles
forståelse” eller universel definition af de centrale begreber. Jeg vil derimod fastlægge den sprogbrug, som jeg vil benytte, ved i kapitel 3 at
give en definition af almendannelsesbegrebet og i kapitel 4 at give en
definition af kompetencebegrebet.

Videnskabsteoretisk baggrund for afhandlingens
begrebsforståelse
Det er et valg at fastlægge et bestemt sprogbrug af et af de åbne begreber,
almendannelse og kompetence. Disse valg er dog ikke vilkårlige. Afvisning af objektivitet i form af en universel definition af åbne begreber
betyder ikke, at man uundgåeligt havner i en vilkårlig relativisme, idet
man ikke i de konkrete situationer kan slippe af sted med at sige hvad
som helst. Det skyldes, at valgene ikke alene beror på holdninger og
værdier men også beror på indsigt i feltet, relevans, konsistens og heuristisk værdi. Jeg vil i dette underafsnit argumentere for en afvisning af
både objektivisme og vilkårlig relativisme.
Da fysikdidaktik er et forskningsfelt, der ikke blot trækker på naturvidenskab, men også humaniora, har viden inden for fysikdidaktik form
af fortolkninger, og subjektiv erkendelse er således et vilkår for forskningen. I store perioder i det 20. århundrede blev forskning set som
andenrangsforskning, hvis ikke den ud fra positivismens forskningsidealer forsøgte at komme subjektiviteten til livs. Men hverken det positivistiske forskningsideal og tro på sikker (objektiv) viden eller ideen
om, at ingen viden er sikker, men altid relativ, er holdbare positioner.
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Med andre ord må både objektivisme og vilkårlig relativisme afvises.
Tidligere professor i de humanistiske videnskabers teori på Institut for
Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier ved Roskilde
Universitetscenter, Søren Kjørup formulerer det således:
“Den gængse videnskabsteoretiske opfattelse indtil i hvert
fald 1970 var at objektivitet i positivistisk forstand måtte være et absolut krav til videnskabelighed. Nu hører man derimod oftest den påstand at objektivitet ikke findes. Denne ny
dogmatik er imidlertid et tegn på at opgøret med positivismen ikke er ført helt igennem. For det er kun objektivismen
i positivistisk forstand der er en umulighed. [...] Objektivitet
står ikke i modsætning til subjektivitet slet og ret, men til
subjektiv forvrængning.”
(Kjørup, 2000, side 183. Forfatterens kursivering)
Det er altså ‘enten-eller’-tankegangen, der er galt afmarcheret. Der er ikke tale om, at man enten finder en universel sandhed, eller at man ud fra
den vilkårlige relativisme lige så vel kan hævde det ene som det andet.
Jeg mener, at det er en mere frugtbar position at knytte sandhed til den
konkrete situation. Besvarelsen af min afhandling leverer selvfølgelig ikke en evig gyldig sandhed. Mindre kan fint gøre det. Men besvarelsen
er heller ikke fuldstændig vilkårlig. Det stykke fysikdidaktiske virkelighed, som denne afhandling omhandler, forpligtiger, således forstået,
at der på den ene side kan siges meget sludder, hvis man som forsker
mister forbindelse til den konkrete virkelighed og at der på den anden
side kan siges noget fornuftigt, hvis besvarelsen vækker genkendelse og
kan være brugbar blandt undervisere og forskere.
I artiklen “Qualitative Inquiry in Philosophy and Education: Notes on
the Pragmatic Tradition” knytter James M. Giarelli15 relativismeproblemet til didaktikken og drager samme konklusion som Kjørup:
“[...] the alleged problem of relativism only occurs when there is the assumption or hope that objectivism is possible.”
(Giarelli, 1998, side 24)
Pragmatisme er ifølge Giarelli et skift væk fra objektivisme. Det pragmatiske svar til udfordringen fra det positivistiske objektivitetsbegreb
er en relativisme, som ikke er en kontekstuafhængig relativisme, men
derimod en relativisme der er knyttet til konkret praksis. Da erkendelse
tager udgangspunkt i konkrete forudsætninger og således ikke er forudsætningsløs, så må objektivitet få en anden betydning end at være fri
for forudindtagethed og forforståelse. I stedet for må objektivitet betyde,
at man i sin forskning åbent fremlægger sine refleksioner over teoreti15

James M. Giarelli er professor i uddannelsesfilosofi ved Grauduate School of Education, Rutgers University.
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ske og metodiske valg. Bent Flyvbjerg16 mener lige frem, at ‘universaler’
ikke findes i humaniora og samfundsvidenskaberne:
“[...] universaler findes ikke i studiet af menneske og samfund. Konkret, kontekstafhængig viden er derfor mere værdifuld end forgæves søgen efter forudsigende teorier og universaler.”
(Flyvbjerg, 1992, side 144)
Spørgsmålet er selvfølgelig om denne karakteristik af studiet af menneske og samfund også er dækkende for fysikdidaktikken. Det mener jeg,
at den er. Selvom fysikdidaktik ikke blot kan reduceres til humaniora
og samfundsvidenskab, idet fysikdidaktik er et hybridområde på grund
af de naturvidenskabelige aspekter, så mener jeg, at det afgørende er, at
problemstillingerne og metoderne er af humaniorafaglig og samfundsfaglig karakter. Der findes altså ikke universaler i fysikdidaktiske studier
(og heller ikke forudsigende teorier). Dette har ikke blot betydning for
begrebsforståelsen, men også betydning for karakteren af den type svar,
afhandlingen kan levere.

Videnskabsteoretiske karakteristika ved det
fysikdidaktiske forskningsfelt
Selv om denne afhandling ikke er en naturfagsdidaktisk afhandling,
men en fysikdidaktisk afhandling, så har jeg valgt ud fra Peter J. Fenshams bog “Defining an Identity. The Evolution of Science Education as
a field of Research.”17 at beskrive videnskabsteoretiske karakteristika ud
fra det bredere naturfagsdidaktiske felt. Det skyldes, at det fysikdidaktiske forskningsfelt typisk organisatorisk set er knyttet til naturfagsdidaktikken18 og at det fysikdidaktiske forskningsfelt i grove træk ligner
nedenstående karakteristik af det naturfagsdidaktiske forskningsfelt.19
Det naturfagsdidaktiske felt er først blevet etableret som et selvstændigt
16

Bent Flyvbjerg er professor ved Institut for Samfundsudvikling og Planlægning,
Aalborg Universitetscenter. Han er forfatter til tobindsværket “Rationalitet og Magt”,
hvor første bind på glimrende vis begrunder og argumenterer for videnskab med
fokus på kontekst, partikularitet og praksis frem for teori, samt revurderer casestudiet
som forskningsmetode.
17 Bogen er det eneste værk, der - så vidt jeg er orienteret - beskriver og diskuterer
naturfagsdidaktikken som forskningsfelt. Udover Fenshams egen erfaring og indsigt
bygger værket på interviews med 79 ledende forskere i feltet.
18 Fysikdidaktikken udfolder sig således i naturfagsdidaktikorganisationerne (eksempelvis ESERA (European Science Education Research Association), NARST (National
Association of Research in Science Teaching), DCN (Dansk Center for Naturfagsdidaktik) og NADIFO (Den nationale forskerskole for de naturvidenskabelige fags didaktik)
og naturfagsdidaktiktidsskrifterne (eksempelvis ‘Science and Education’ og ‘MONA’
(Matematik- Og NAturfagsdidaktik).
19 Naturfagsbegrebet er ikke veldefineret, idet forståelsen og brugen af termen naturfag (og den engelske term ‘science’) både kan identificeres som et integreret fag og
som en kollektion af de separate naturvidenskabelige fag og discipliner.
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forskningsområde inden for de sidste 30 år. Med egne internationale
konferencer, foreninger og tidsskrifter ligner feltet typiske veletablerede
forskningsområder, men feltet lider stadig af mange børnesygdomme og
er således endnu ikke fuldt ud etableret. I kraft af at det naturfagsdidaktiske felt indeholder humaniorafaglige elementer, så er feltet sagt med
Kuhns paradigmebegreb ikke monoparadigmatisk, men det er heller ikke et polyparadigmatisk felt som eksempelvis de etablerede forskningsområder i humaniora. Det naturfagsdidaktiske felt kan bedst beskrives
som præparadigmatisk, da megen forskning inden for feltet er meget
empirisk orienteret. Der er en del teoretiske overvejelser tæt knyttet til
disse empiriske undersøgelser, men der eksisterer ingen overordnede
teoribygninger inden for det naturfagsdidaktiske felt. Feltet kan snarere
karakteriseres som et patchwork af teorielementer, hvoraf de fleste er
formuleret ud fra teorier, der er lånt fra andre forskningsområder, som
eksempelvis kulturstudier, antropologi, psykologi, kognitive studier og
sociologi20 (Fensham, 2004, side 101-107). Derfor er det svært at sige
noget generelt om forskningsfeltet ud fra den konkrete undersøgelse og
samtidig opretholde graden af præcision i de situationsbestemte svar.
Kravet til enhver undersøgelse er, at graden af præcision og forklaringsmetoden er tilpasset det forskningsfelt, der undersøges21 (Giarelli, 1998,
side 25). Begrundelser, planlægning af undervisning, udførelse og evaluering i fysik omfatter mange faktorer, hvilket gør at det fysikdidaktiske
felt er meget komplekst og dynamisk. Al forskning er en reduktion af
genstandsfeltets kompleksitet. Og al god forskning er en berettiget reduktion af genstandsfeltet. Det er med andre ord ikke muligt at få alle
aspekterne i et genstandsfelt til at hænge sammen under én beskrivelse.
På grund af det fysikdidaktiske felts store kompleksitet kan man altså uberettiget reducere kompleksiteten for meget. Den erkendelse, som
erhverves ud fra fysikdidaktiske studier, er derfor tæt knyttet til den
konkrete situation, den er erhvervet i. Mit svar på denne afhandlings
problemstilling kan således ikke generaliseres til at gælde for andre fag,
for andre landes fysikundervisning, for fysikundervisning i det danske
gymnasium om 25 år etc.. Det er en konsekvens af feltets videnskabsteoretiske karakteristika. En anden pointe er, at enhver form for erkendelse
er knyttet til en konkret situation og er forankret i konkrete forudsætninger og forforståelser hos forskeren. Der kan altså ikke gives et universelt
svar på min problemstilling, men et situationsbestemt svar er bestemt
muligt. Dette indledende kapitels problemafgrænsning har sat rammen
for afhandlingens konkrete situation og forforståelser, der indeholder
almendannelsesbidrag fra gymnasiefysikundervisning under gymnasieordningen fra 2003 med fokus på de fagfaglige og metafaglige elementer
20

Det matematikdidaktiske felt er på samme vis præparadigmatisk (Niss, 2006; Cobb,
2006).
21 Helt tilbage i den græske antik argumenterer Aristoteles for samme synspunkt i sit
værk “Etikken”, som vi skal se senere på side 96.
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i gymnasiefysikundervisningens A-, B-, og C-niveau. Desuden er rammen for afhandlingens konkrete situation og forforståelser bestemt af
ovenstående begrebsforståelse og forståelse af forskningsfeltets videnskabsteoretiske karakteristika. Endelig er afhandlingens konkrete situation og forforståelser også knyttet til undersøgelsens metodiske tilgang,
som jeg vil redegøre for i næste kapitel.

2

Metode
“Methodology, like sex, is better demonstrated than discussed.”
-Edward E. Learner1
“In theory there is no difference between theory and practice, but in practise there is.” (Tilskrevet den amerikanske
baseballspiller Yogi Berra)2

2.1

Indledning

Formålet med dette kapitel er at udfolde afhandlingens metode. Ordet
metode kommer af det græske ord methodos, der er en sammensætning
af ordene meta, der betyder efter og hodos, som betyder vej. Metode
betyder altså noget i retningen af “den vej man går efter” og metodologi
er således læren om den vej man går efter eller løsere - og mindre
etymologisk - formuleret; refleksioner over den måde, man vil løse sin
problemstilling på.
Jeg benytter metode som en samlet term for måden, hvorpå jeg vil besvare afhandlingens problemstilling på, så metode kommer til at dække
både over, hvilken vej man vælger at gå efter og hvordan man i praksis tilbagelægger den valgte vej. Så termen metode – og dette kapitel –
spænder over alt fra overvejelser over forholdet mellem afhandlingens
problemstilling, empiri og teori via overvejelser over hvilken type interviewform der bør vælges, til overvejelser over hvorledes afhandlingens
interviews skal transskriberes.
I afsnittet ‘Forholdet mellem teori og empiri’ fastlægges afhandlingens
overordnede metode ved at knytte afhandlingens problemstilling, afhandlingens teori og afhandlingens empiri til hinanden. I kapitlets næste
afsnit, ‘Litteraturstudier’ vil jeg beskrive både de forskellige typer litteratur jeg anvender som et selvstændigt bidrag til problemløsningen og de
typer, der anvendes i samspillet mellem produktionen og fortolkningen
af empirien. I afsnittet ‘Empiriske studier’ udfoldes begrundelserne for,
at jeg benytter forskningsinterviews af gymnasiefysiklærere til at belyse
1
2

Citeret fra (Flyvbjerg, 1992, side 159).
Citeret fra (Niss, 2006).
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problemformuleringen. Desuden vil jeg i afsnittet beskrive retningslinierne for, hvordan jeg har forberedt og udført interviewene, samt hvilke
retningslinier jeg benytter i min analyse og fortolkning af interviewene.
I det sidste afsnit ‘Validitet, reliabilitet og generaliserbarhed’ vil jeg belyse, i hvilket omfang min metode sikrer en videnskabelig redelighed i
besvarelse af afhandlingens problemstilling.

2.2

Forholdet mellem teori og empiri

Som skrevet i kapitel 1 er formålet med afhandlingen at generere en
begrebsafklaring og samtidigt opdage nye aspekter i problemfeltet i arbejdet med at udvikle den analytisk og empirisk baserede begrebsafklaring. Til at indfri det formål har jeg ikke kunnet finde en forskningsmetode, der bygger på en bestemt navngivet retning, position, perspektiv
eller metode, der indfanger afhandlingens metodiske grundlag. Men jeg
vil beskrive forholdet mellem afhandlingens teori, empiri og problemstilling ud fra forskningsperspektivet "grounded theory", som denne
afhandling har mange metodiske lighedspunkter med.

Inspirationen fra grounded theory
Man kan skelne mellem undersøgelser, der tester en hypotese eller teori
og undersøgelser, der genererer hypoteser og teorier. Grounded theory
er et teorigenererende forskningsperspektiv, der har til formål at udvikle
en empiribaseret teori. (Guvå og Hyllander, 2005, side 15-17)
Formålet med denne afhandling er ikke som i grounded theory at generere teori på empirisk basis, men derimod er formålet med afhandlingen
at være begrebsafklarende og hypotesegenererende på baggrund af både analytisk og empirisk arbejde.
I grounded theory udvikles teorier og begrebsafklaringer på baggrund
af empirisk arbejde. Forskningsprocessen i grounded theory er med andre ord mere induktiv og abduktiv end hypotetisk-deduktiv. (Guvå og
Hyllander, 2005, side 17) Inden for det fysikdidaktiske forskningsfelt eksisterer der ikke teoribygninger og det empiribaserede induktive forskningsperspektiv i grounded theory synes derfor velegnet. I lighed med
grounded theory vægter denne afhandling det empiriske arbejde højest.
Det vil sige, at empirien i denne afhandling ikke tolkes ud fra en teoretisk baseret forforståelse som eksempelvis en hermeneutisk tilgang ville
gøre. Teoretiske elementer og erfaringer (hentet fra andre steder end i
empiriproduktionen) bliver i grounded theory – og i denne afhandling
– inddraget løbende ud fra en vurdering af deres relevans i forhold til
produktion, analyse og fortolkning af empirien. Eksempelvis inddrages
fysiklærebøger for fysik C-niveauet i gymnasiet og Bekendtgørelsen for
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fysikfaget i gymnasiet i fortolkningen af afhandlingens empiri. Samtidigt
genereres der begrebsafklaringer gennem arbejdet med kategoriseringen
af empirien.
Afhandlingens metodiske tilgang kan derfor heller ikke betegnes som
fænomenologisk, hvor forforståelse forsøges fjernet helt, så fænomenerne fremtræder så ‘rene’ som muligt. Grounded theory placerer sig mellem hermeneutikken og fænomenologien ved at præsentere forforståelserne efterhånden som de bliver relevante for analysen og fortolkningen
af empirien.

Teoriens rolle
Den teoretiske ramme, som jeg analyserer og fortolker min empiri med,
formuleres ud fra inspiration fra blandt andet filosofiske, didaktiske og
historiske betragtninger. Man kan kalde den teoretiske ramme, som den
teoretiske analyse sætter, for et patchwork/kludetæppe af dele af teorier hentet fra en række andre fagområder. Matematikdidaktikeren Paul
Cobb taler om teoriens rolle i matematikdidaktik som bricolage.3 (Cobb,
2006) Han betegner en bricoleur som en praktisk person, der opfinder
pragmatiske løsninger i praktiske situationer og sammenligner matematikdidaktikere med bricoleurs:
“Similarly, I suggest that rather than adhering to one particular theoretical perspective, we act as bricoleurs by adapting
ideas from a range of theoretical sources.”
(Cobb, 2006, side 70)
Denne sammenligning af matematikdidaktikere med bricoleurs tåler fysikdidaktikere også og er i fin tråd med min beskrivelse af det naturfagsdidaktiske felt som et forskningsfelt uden teoribygninger på side 19
i kapitel 1.
Afsluttende vil jeg slå fast, at teori i denne afhandling ikke har en primær rolle i den forstand, at der i afhandlingen hverken vil blive udviklet
teorier (men måske ansatser til teorier?) eller undersøgt overordnede teoribygninger. Dog vil jeg som nævnt med udgangspunkt i litteraturstudier benytte teoretiske elementer til at generere min begrebsafklaring.

Empiriens rolle
Formålet med afhandlingens empiri er todelt. For det første sker begrebsafklaringen ikke alene på baggrund af litteraturstudier – men også
på baggrund af empiriske studier. Således kan man sige, at formålet
med empirien er at være baggrundsmateriale for begrebsafklaringen,
3

Bricolage betyder sammenstykning.
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samt at belyse nye aspekter af afhandlingens problemfelt. For det andet
tjener empirien det formål at være illustrerende i forhold til begrebsafklaringens heuristiske værdi.
Udviklingen af begrebsafklaringen sker således ikke ensidigt på baggrund af teoretiske analyser ud fra litteraturstudie eller ensidigt på baggrund af empiriske studier. Derimod er der i begrebsafklaringen tale
om både-og i en vekselvirkning mellem litteraturstudier og empiriske
studier.

2.3

Litteraturstudier

Et af aspekterne i min problemløsning er som det fremgår af forrige
afsnit at afklare og definere de centrale begreber i problemstillingen ud
fra en begrebsanalyse der blandt andet tager udgangspunkt i litteraturstudier, der inddrager en bred vifte af forskellig didaktisk litteratur
Eksempelvis generel og fagdidaktisk litteratur, undervisningsmaterialer for gymnasiefysik, rapporter fra arbejdsgrupper nedsat af undervisningsministeriet og interessegrupper, undervisningsvejledninger, læreplaner etc.. Jeg har valgt at dele denne forskelligartede litteratur op
i to kategorier; teoretisk litteratur og aktørlitteratur. Teoretisk litteraturs primære formål er at skabe viden. Til teoretisk litteratur hører de
naturfagsdidaktiske og almen didaktiske bidrag fra artikler, bøger og
konferencer. Aktørlitteraturs primære formål er at være redskaber til at
skabe forandring. Aktørlitteratur dækker over gymnasiereformoplæg fra
diverse arbejdsgrupper og interessegrupper, ministerielle publikationer,
og artikler.
Der er ikke et skarpt skel mellem aktørlitteratur og teoretisk litteratur.
Eksempelvis består arbejdsgruppen4 bag rapporten “Naturvidenskabfor-alle” (2002) (der er udarbejdet for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling) af både naturfagsdidaktikere og aktører. Rapporten er
ikke et egentligt forskningsprojekt med formulerede forskningsspørgsmål og forskningsmetodologi, men snarere et analytisk orienteringsog anbefalingsprojekt, da den indeholder afklaringer af eksempelvis
begreber, internationale naturfagsdidaktiske trends og strukturer samt
problemstillinger for naturfagene i det danske uddannelsessystem. Rapporten befinder sig således i en gråzone mellem naturfagsdidaktisk
forskning og aktørers bidrag baseret på deres erfaringer, sunde fornuft
4

Arbejdsgruppens medlemmer var Ove Poulsen, NKT Research A/S (formand); Hanne Andersen, Københavns Universitet; Nils O. Andersen, Københavns Universitet;
Klaus Mølmer, Aarhus Universitet; Birgit Schiøtt, Aarhus Universitet (Århus Katedralskole); Kirsten Paludan, Aarhus Universitet; Eva Danielsen, Kgl. Veterinære og
Landbohøjskole; Birthe Skans, VIKAS A/S; Jannik Johansen, Frederiksberg Gymnasium; Mogens Falsig, Falsig Møbler A/S; Karl Anker Jørgensen, Aarhus Universitet og
Jens Dolin, Syddansk Universitet.
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og holdninger. Arbejdsgruppen “Fremtidens naturfaglige uddannelser
og fag” nedsat af Uddannelsesstyrelsen i 2002 udgav et tobindsværk
(Uddannelsesstyrelsens temaseriehæfte nummer 7 og 8), som fint illustrerer forskellen på aktør- og teoretisk litteratur. Temaseriehæfte nummer 7 “Fremtidens naturfaglige uddannelser, Naturfag for alle - vision
og oplæg til strategi.” er aktørlitteratur i kraft af at være en anbefalingsrapport, mens temaseriehæfte nummer 8 “Inspiration til fremtidens
naturfaglige uddannelser. En antologi.” er ren teoretisk litteratur.
Skellet mellem aktørlitteratur og teoretisk litteratur er relevant i forhold til besvarelsen af afhandlingens problemformulering, hvor det er
essentielt at få tydeliggjort både de politiske (interessebaserede) og de
akademiske (vidensbaserede) aspekter af problemstillingen.

2.4

Empiriske studier

Jeg har valgt at producere afhandlingens empiri ved at foretage kvalitative semistrukturerede forskningsinterviews af fysiklærere. Jeg vil i
nedenstående afsnit uddybe denne metode tilgang og udfolde metodens
relevans og frugtbarhed set i lyset af afhandlingens problemstilling.

Kvalitative og kvantitative metoder
Fra 1950’erne frem til 1970’erne var empiriske studier inden for naturfagsdidaktikken hovedsageligt kvantitative. Fra 1970’erne har kvalitative
metoder vundet mere og mere indpas. Mange af pionererne på det naturfagsdidaktiske område havde en naturvidenskabelig baggrund. Derfor blev megen kvantitativ metode fra det naturvidenskabelige område
overført til det naturfagsdidaktiske område. (Fensham, 2004, side 118)
Peter Fensham beskriver den kvantitative tilgang som følgende:
“[...] although this position acknowledge the social complexity of education, it also believes that this social complexity can
be unraveled in terms of factors that have a stable definitions
and are measurable, if sufficiently large samples of students
are studied. Many science educators remain methodologically within this paradigm, and some of them have been able
to extend its capability considerably [...]”
(Fensham, 2004, side 116)
De naturfagsdidaktiske forskere med kvalitative metodiske tilgange, der
som nævnt fra 1970’erne og frem påvirkede det naturfagsdidaktiske felt
mere og mere, karakteriserer Fensham således:
“Some other researchers take a different view of the soci-
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al complexity of education. They recognize this complexity,
but see it in a more holistic sense which means that they
turn to other methodologies to study it. For them, the more
direct methods of observation, interviews with individuals
and groups of students about the whole experience, its component events, and their meaning, are the methods to use to
explore how the social factors interact and interwine with teaching and learning. These methods of data collection make
descriptive portrayals possible, and may perhaps allow some
assertions to be made about why things interact in that given
context.”
(Fensham, 2004, side 118)
Begrundelsesdiskussionen af gymnasiefysikken i denne afhandling foretages ikke på baggrund af kvantitativ data, da man så at sige ikke
kan stikke en sonde ind i hovederne på lærere, elever, fysiklærebogsforfattere, embedsmænd i ministeriet eller fysikdidaktikere og måle, hvad
deres holdninger og meninger er om gymnasiefysiks bidrag til almendannelse. Når det, der skal undersøges, ikke er kvantificerbart, kommer
de kvantitative metoder til kort. De kvalitative metoder er til gengæld
brugbare i analystisk arbejde med subjekters holdninger og intentioner.

Valg af gymnasiefysiklærere
Jeg har i empiriproduktionen interviewet fysiklærere, som har særlig
interesse i og fokus på, at deres undervisning bidrager optimalt til almendannelse. De interviewede fysiklærere er altså ikke repræsentative
for den samlede stand af fysiklærere, men de er repræsentative for den
gruppe af lærere, jeg betegner som ‘reflekterende gymnasiefysiklærere’.
En betegnelse der er knyttet til lærersynet i den didaktiske tradition,
jævnfør kapitel 1, side 10. Jeg betegner gymnasiefysiklærere som særligt reflekterende, når de forholder sig særligt aktivt til almendannelse
i deres undervisningsplanlægning og udførelse af undervisningen. Udpegningen af en gruppe reflekterende fysiklærere hviler på den tese,
at mange fysiklærere slet ikke overvejer almendannelse i deres daglige
dont.5
Afhandlingens fokus på den konkrete undervisningspraksis betydning
skyldes, at den danske gymnasieskole hovedsagligt er organiseret efter
didaktiktraditionen, hvor lærerne har metodefrihed og brede rammer
til at udfolde curriculum i praksis. I didaktiktraditionen indfries gymnasieordningens erklærede mål om styrkelse af naturfagenes bidrag til
almendannelse ikke alene ved indførelsen af en ny gymnasieordning,
5

En tese som bygger på mit personlige kendskab til fysikundervisning i gymnasiet,
som blandt andet beror på mit pædagogikumforløb i 2000-2001 og min ansættelse på
Ørestad Gymnasium siden 2007.
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fordi indfrielsen også afhænger af naturfaglærernes evne og motivation
til at implementere ordningen i deres undervisning. Dette hænger sammen med, at ansvaret for didaktiske analyser og vurderinger er på både
det politiske, det programmatiske og klasseværelsesniveau som nævnt
på side 10 i kapitel 1. Lærernes opfattelse af og opbakning til enhver
gymnasieordnings undervisningsformål er derfor af central betydning
for, om gymnasieordningens undervisningsmål i praksis bliver syltet eller bliver taget alvorligt. En reflekteret undervisningsplanlægning synes
derfor nødvendig, hvis gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse
skal optimeres eller hvis almendannende undervisning i det hele taget skal have sin gang på jorden.6 Formålet med at interviewe netop
reflekterende gymnasiefysiklærere er at få information, der tillader en
slutning af typen: “hvis det (ikke) gælder for denne case, så gælder det
for alle (ikke for nogen) cases” som Flyvbjerg definerer ‘kritisk case’.
(Flyvbjerg, 1992, side 150) Hvis ikke reflekterende gymnasiefysiklærere
kan udøve og begrunde fysikundervisning, som bidrager optimalt til
almendannelse, så kan de andre gymnasiefysiklærere heller ikke.

Semistrukturerede forskningsinterviews
Jeg vil i dette underafsnit forklare, hvad kvalitative semistrukturerede
forskningsinterviews omfatter og samtidig uddybe hvordan metoden bidrager til at undersøge afhandlingens problemstilling. Kulturgeografen
Keld Buciek beskriver det kvalitative forskningsinterview således:
“Fælles for det kvalitative forskningsinterview er, at interviewformen bruges til at indhente beskrivelser af en persons
livsverden med henblik på kvalitativ tolkning af meningen i
de beskrevne fænomener. Den kvalitative tilgang er empirisk
i den forstand, at den er opdagelsesorienteret og bygger på
udsagn af andres erfaringer.”7
(Buciek, 1996, side 27)
I denne afhandling kan denne lidt abstrakte beskrivelse af det kvalitative forskningsinterview konkretiseres til, at der indhentes beskrivelser
af reflekterende gymnasiefysiklæreres erfaringer og holdninger til fysiks bidrag til almendannelse med henblik på en kvalitativ fortolkning
af disse erfaringer og holdninger. Men hvorfor egentlig ikke blot kalde
det interviews af lærere? Hvad ligger der i ordene kvalitative, semistrukturerede og forskning? Jeg vil i besvarelsen af disse spørgsmål og i
6

Ændringen af rammerne for undervisningen spiller dog også ind på optimeringen af fysikfagets bidrag til almendannelse. Eksempelvis ændrer indførelsen af fagene
Naturvidenskabeligt Grundforløb og Almen Studieforberedelse fysikundervisningen i
gymnasiet. Men selv i disse nye fag kan gymnasiefysiklærere med lidt snilde levere
samme slags undervisning som under gymnasieordningen fra 1988.
7 Livsverden bliver på samme sted oversat fra ‘lived situations’.
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nedenstående gennemgang af kvalitative forskningsinterviews primært
benytte mig af Steinar Kvales værk “InterView. En introduktion til det
kvalitative forskningsinterview”.8
Det kvalitative henviser ikke kun til, at selve interviewet nødvendigvis er
kvalitativt, men henviser også til, at analysen og fortolkningen af interviewene og den viden der søges er kvalitativ. Jeg vil i næste underafsnit
‘Analyse og fortolkninger af interviews’ på side 29 uddybe, hvad disse
kvalitative analyser og fortolkninger indbefatter.
Forskningsinterviews er professionelle interviews og adskiller sig fra hverdagssamtaler, idet professionelle interviews indeholder metodiske overvejelser og bevidsthed om spørgsmålenes indhold og form og om forholdet mellem interviewede og interviewer - både før og under interviewet. Desuden følger der i professionelle interviews en systematisk
beskrivelse, analyse og fortolkning af data. Der findes mange former for
professionelle interviews; eksempelvis forskningsinterviews, terapeutiske interviews, journalistiske interviews, jobsamtaler og retslige forhør.
De professionelle interviewformer adskiller sig fra hinanden ved at søge forskellige former for viden. Forskningsinterviews søger, som det
fremgår i ovenstående citat af Buciek, at producere empirisk viden om
visse personers erfaringer og holdninger til fænomener relateret til deres
livsverden. Og nok så vigtigt så sigter de mod at svare på forskningsspørgsmål. (Kvale, 1998, side 31-33)
I semistrukturerede interviews holdes der fokus på bestemte emner og
problemstillinger, så interviewet ikke bliver for løst. Men semistrukturerede interviews er samtidigt en fri konversation, hvor der er plads til, at
den interviewede i sine svar kan tage nogle afstikkere, og intervieweren
kan følge dem, da det semistrukturerede interview ikke er helt stramt
strukturerede med et fast antal lukkede spørgsmål, som i en given rækkefølge stilles til alle interviewede. Således afhænger mange spørgsmål
i semistrukturerede interviews af interviewedes forrige svar. Problemer
knyttet til interviews, der ikke er helt stramt strukturerede, vender jeg
tilbage til i afsnittet ‘Validitet, reliabilitet og generaliserbarhed’ på side 40. Et af problemerne ved en for rigid og lukket interviewform er,
at de interviewede måske ikke forstår eller accepterer spørgsmålene. En
åben interviewform giver derimod den interviewede mulighed for selv
at sætte temaer på dagsordenen. Et andet problem ved en lukket interviewform er, at interviewet giver mindre mulighed for, at intervieweren
får indsigt i viden, som han/hun ikke på forhånd havde kendskab til.
Lukkede spørgsmål giver ofte lukkede svar, og den viden, som stramt
strukturerede interviews giver, siger måske i sidste ende mere om interviewerens forforståelse, erfaringer og holdninger til emnet end den
8

Steinar Kvale var professor i pædagogisk psykologi på Center for Kvalitativ Metodeudvikling ved Aarhus Universitet og en af pionererne inden for udviklingen af det
kvalitative forskningsinterview.
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interviewedes ditto.
For at få så meget viden om de interviewedes holdninger og erfaringer
frem som muligt, har jeg valgt at foretage gruppeinterviews af fysiklærerne. Det primære argument for at lave gruppeinterviews er, at de giver
en bedre udkrystallisering af fysiklærernes erfaringer og holdninger,
da disse erfaringer og holdninger bliver præciseret mellem fysiklærerne under interviewet. Et andet argument er, at gruppeinterviews giver
bredere indsigt:
“Temaet belyses hurtigere fra en lang række forskellige synsvinkler, end en tilsvarende lang række enkeltinterviews ville
gøre. Ved at interviewpersonerne problematiserer hinandens
indlæg, belyses også spørgsmål, som intervieweren ikke på
forhånd havde planlagt at inddrage.”
(Borg, 1984, side 58, citeret i Buciek, 1996, side 48)
Jeg vil i afsnittet ‘Validitet, reliabilitet og generaliserbarhed’ endvidere
uddybe de metodiske aspekter ved gruppeinterviews.
Kvalitativ empiri - i højere grad end kvantitativ empiri - ikke er noget,
man blot indsamler, men derimod noget man producerer. Eksempelvis
indsamler et kvalitativt forskningsinterview ikke data, der ligger derude
forud for interviewet. Tværtimod produceres data under interviewet i
samspillet mellem interviewer og interviewpersoner.

Analyse og fortolkninger af interviews
Emnerne og spørgsmålene i gruppeinterviewene er formuleret på baggrund af forudgående litteraturstudier. Men som før nævnt og som Kvale pointerer i nedenstående citat, så kan der i interviewene dukke ny
viden om problemstillingen op, som ikke er indeholdt i de forudgående
litteraturstudier:
“Kategorisering vil [...] kunne reducere og strukturere en omfattende tekst til nogle få tabeller og figurer. Kategorierne kan
være udarbejdet på forhånd eller opstå i løbet af analysen; de
kan hentes fra teorien eller fra dagligsproget såvel som fra
de interviewedes egne udtryk.”
(Kvale, 1998, side 190. Min kursivering)
I denne afhandling foretages også en kategorisering som en del af begrebsafklaringen. Denne kategorisering blev udarbejdet både på forhånd
og i løbet af analysen. Kategorisering skete derfor ikke kun forud for analysen af interviewene men også i analysen af interviewene. Dette er en
væsentlig grund til at vælge det semistrukturerede forskningsinterview
som interviewform.
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Fortolkningen af interviewene beskriver Kvale ved en sammenligning
med kategoriseringen:
“I modsætning til den dekontekstualisering af udsagn, der
sker ved en kategorisering, vil fortolkning rekontekstualisere
udsagnene inden for bredere referencerammer. Et udsagns
fortolkningskontekst leveres for eksempel af interviewet som
helhed eller af en teori.”
(Kvale, 1998, side 190)
For at fastholde at en kategorisering er sammenkædet med analyse og
fortolkning har jeg valgt at benævne min kategorisering af det empiriske
materiale som meningskategorisering i stedet for blot kategorisering.
Med begrebet meningskategorisering ønsker jeg således at betone, at
fastlæggelsen af mine kategorier både indeholder analyse (deskriptiv
dekontekstualisering) og fortolkning (normativ rekontekstualisering).
Jeg vil i nedenstående udfolde de “bredere referencerammer”, som jeg
har valgt at benytte i min meningskategorisering.
Repræsentanter og informanter
Man kan i fortolkningen af de transskriberede interviews både fokusere
på udsagnenes indhold, hvor de interviewede med Kvales ord opfattes som informanter og fokusere på de interviewede personer, der her
opfattes som repræsentanter. (Kvale, 1998, side 214) Jeg har i min analyse af interviewene opfattet og fortolket gymnasiefysiklærerne både som
informanter og som repræsentanter.
Da fortolkningen af de interviewede som informanter fokuserer på indholdet i de interviewedes udsagn, så er det i informantperspektivet altså
gymnasiefysiklærerens erfaring, der her er i fokus i analysen af interviewene.9 I informantperspektivet fremtræder de interviewede gymnasiefysiklærere i denne afhandling som vidner til, hvorvidt der aktuelt
finder almendannende fysikundervisning sted, og hvorledes fagfagligheden og metafagligheden hver for sig og tilsammen spiller en rolle i
den aktuelle fysikundervisning.
I repræsentantperspektivet betragtes de interviewede gymnasiefysiklærere som analyseobjekter, der navigerer og opererer inden for de rammer,
som gymnasiets almendannelsesformål sætter. I dette perspektiv sættes
gymnasiefysiklærerens holdninger og meninger i fokus i fortolkningen af
interviewene ved at spørge til, hvad udsagnene siger om den interviewedes eget forhold til fænomenet. (Kvale, 1984, side 214)
De to fortolkningsperspektiver kan eksemplificeres ud fra nedenstående
‘interview’ i Shakespeares Hamlet:
9

Buciek omtaler den interviewede som erstatningsobservatør. (Buciek, 1996, side 25)
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“Hamlet: Kan du se den sky? Kan du se, den ligner en kamel?
Polonius: Sandelig, den ser fuldstændig ud som en kamel.
Hamlet: Jeg synes nu, den ligner en væsel.
Polonius: Jo, den har ryg som en væsel.
Hamlet: Eller som en hval.
Polonius: Nøjagtig som en hval.
Hamlet: [...] Der er slet ingen grænser for, hvor langt de vil
gå!”
(Shakespeare, 1981, Hamlet, III akt, 2. scene)
Der er i denne dialog mellem Hamlet og Polonius ikke tale om, at Hamlet benytter Polonius som informant, da formålet med spørgsmålene ikke
er at få viden om skyerne, men det er Polonius person, der er genstand
for analysen i Hamlets i sidste sætning, hvor Polonius og hans lige af
Hamlet fortolkes i et repræsentantperspektiv. (Kvale, 1998, side 155)
Lærerforståelse, kritisk aktørforståelse og teoretisk forståelse
Man kan ifølge Kvale fortolke interviewene ud fra tre fortolkningskontekster; en selvforståelse, en kritisk common sense-forståelse og en teoretisk forståelse. (Kvale, 1998, side 211-212)
I den førstnævnte kontekst er det de interviewedes egen forståelse af fænomenet, der er i fokus. Kvale kalder denne forståelse for selvforståelse.
Jeg har valgt at kalde denne kontekst for lærerforståelse i stedet for selvforståelse, da det ikke er lærernes forståelse af sig selv, der er i fokus i
fortolkningen. De spørgsmål, man i denne fortolkningskontekst retter til
teksten (transskriptionen af interviewene), forsøger derimod at afdække
de interviewede gymnasiefysiklæreres eget syn på den problemstilling,
som afhandlingen undersøger.
Fortolkningerne med fokus på en kritisk common sense-forståelse favner
bredere end de interviewedes egen forståelse, idet fortolkningen forholder sig kritisk til de interviewedes udsagn ved at inddrage almen viden
om det fænomen udsagnene handler om. De interviewedes udsagn om
denne afhandlings problemstilling er ofte indforstået for lægfolk og lader sig i meget lille omfang kritisere ud fra almen viden. I denne fortolkningskontekst inddrager jeg derfor aktører, der har indsigt i og har
holdninger til afhandlingens problemstilling. Således bliver betegnelsen
‘kritisk common sense-forståelse’ misvisende, og af den grund benytter
jeg i stedet betegnelsen kritisk aktørforståelse.
Den sidste fortolkningskontekst er teoretisk forståelse, der overskrider
lærerforståelsen og aktørforståelsen ved at fortolke udsagnene ud fra en
teoretisk ramme. Kvale nævner psykoanalytisk individteori og marxistisk samfundsteori som eksempler på sådanne teoretiske rammer. (Kvale,
1998, side 212) Denne afhandling abonnerer ikke på en sådan færdigsyet
teoretisk ramme, idet der i det naturfagsdidaktiske felt som nævnt på
side 19 ikke findes overordnede teoribygninger, men derimod brug af
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dele af teorier hentet fra udvalgt didaktisk litteratur.
Dialogen mellem Hamlet og Polonius på side 30 kan tjene som eksempel på de tre fortolkningskontekster. I lærerforståelsen fortolker Hamlet
Polonius som en vendekåbe. I fortolkningskonteksten kritisk aktørforståelse af dialogen vil fortolkningen være anderledes end Hamlets ved
at pege på, at Polonius svarer, som han gør, fordi han er Hamlets undersåt og således er bange for sit helbred og derfor fortolkes Polonius
i denne kontekst ikke blot som en vendekåbe. I en teoretiske forståelse vil dialogen kunne fortolkes som et eksempel på Renæssancetidens
tvivl på mange af middelalderens dogmer og autoriteter. Således betvivles både sikkerheden i viden beroende på sansning (her skyer) og på
sit medmenneskes identitet (her Polonius). (Kvale, 1998, side 156)
Jeg har udfyldt nedenstående skema med eksempler på de tre fortolkningskontekster kombineret med de to perspektiveringer, der kan lægges på den interviewedes udsagn og dernæst givet eksempler på de
seks fortolkningsmuligheder som fortolkningskonteksterne og perspektiveringerne udspænder.

Lærerforståelse

Kritisk aktørforståelse

Teoretisk forståelse

Informantperspektiv

Repræsentantperspektiv

A
Lærerforståelse i
informantperspektiv
B
Kritisk aktørforståelse
i informantperspektiv
C
Teoretisk forståelse i
informantperspektiv

D
Lærerforståelse i
repræsentantperspektiv
E
Kritisk aktørforståelse
i repræsentantperspektiv
F
Teoretisk forståelse i
repræsentantperspektiv

A Lærerforståelse i informantperspektiv
S: “Og alle på C-niveau, alle de bøger der er, kan man
sige synes jeg er vældig gode til det. De er meget perspektiverende, det ligger næsten iboende i alle de emner
der er, kosmisk zoom. Det er perspektiverende hele vejen. Der hvor det virkelig bliver adskilt det er den matematiske sprogbrug synes jeg, som adskiller noget hvor
man [...] de [fysiklærebogsforfatterne] har taget matematikdelen fra fordi så er man bange for at det drukner
i matematik, ikk’. Det er samme science, amerikanske,
ikk’. At, du får ikke oplevelsen fordi det drukner i matematik og det har de jo ret i med kalorimeterligningen at
der får man ikke[...] der drukner det i enheder og mystiske ligninger som de har skide svært ved at løse.”
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(Interviewbilag, 2006, side 44, linie 1196-1208)
Ovenstående citat er oplagt til en fortolkning af lærerforståelse i
informantperspektiv, da det indeholder to oplysninger, som gymnasiefysiklæreren ‘S’ i et af mine interviews kan videregive på
baggrund af sine erfaringer. Han fungerer i citatet således primært som en erstatningsobservatør (der er også aspekter af repræsentantperspektiv i citatet). De to oplysninger i citatet er, a) at
fysiklærebøgerne til Fysik C-niveauet lægger vægt på perspektiveringerne af fysikfaget i gymnasiet og nedtoner matematikken, og
b) at eleverne har svært ved matematikken i fysikundervisningen.
B Kritisk aktørforståelse i informantperspektiv
Fortolkningskonteksten kritisk aktørforståelse i informantperspektiv fokuserer på indholdet i udsagnene i interviewene, og dette
indhold kan fortolkes i en bredere ramme for at se, om indholdet i
udsagnene kan bestyrkes eller afkræftes. Eksempelvis kan påstanden om, at fysiklærebøgerne lægger vægt på metafagligheden og
nedtoner matematikken, bekræftes ved at analysere nogle fysiklærebøger, (hvilket jeg gør i kapitel 6), og påstanden om, at eleverne
har svært ved matematikken, kan eksempelvis støttes af følgende
udpluk af læreplanen for Fysik C:
“Hovedvægten skal lægges på brug af fysik som et middel til at skabe naturfaglig indsigt, og fagets mere formelle og matematiske sider nedtones, så undervisningen
passer til elevernes forudsætninger.”
(Undervisningsministeriet, 2006c, side 3)
Lærerforståelserne kan selvfølgelig også vise sig at være forkerte set ud fra en bredere fortolkningskontekst. Sådanne ugyldige
forståelser er ikke uinteressante, da fysiklærernes handlinger foretaget på baggrund af misforståelser jo er virkelige:
“Det fænomen [...] kaldes i sociologien for Thomas’ teorem - hvis mennesker tror, at ideer er virkelige, er de
virkelige i deres konsekvenser.”
(Kvale, 1998, side 219)
C Teoretisk forståelse i informantperspektiv
Et eksempel på teoretisk forståelse i informantperspektiv kunne
være at inddrage C.P. Snows “The two cultures”, hvor han skriver
om social estime på baggrund af sine erfaringer gjort i sin akademiske og intellektuelle karrierer, til fortolkninger af kontroverser
mellem humaniorauddannede og fysikuddannede lærere på lærerværelser i gymnasiet, i den offentlige debat og blandt forskere.
D Lærerforståelse i repræsentantperspektiv
I et af interviewene fortæller gymnasiefysiklæreren ‘M’ følgende
om fagfaglighedens bidrag til almendannelse:
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M: “Man kan jo sidde og se debatprogrammer på TV,
som intet har med fysik at gøre, og der kan man så sige;
Nej! Det kan du ikke sige. Du laver en forkert slutning
der.”
(Interviewbilag, 2006, side 129, linie 1474-1477)
Gymnasiefysiklærerens refleksion over ovenstående citat er et sigende eksempel på en fortolkning af lærerforståelse i et repræsentantperspektiv:
M: “Men det er sjovt, fordi man har jo sådan set kun
på universitet været undervist i fysik. Jeg har ikke haft
nogen tværfaglige fag. Og alligevel så får man den kompetence.”
(Interviewbilag, 2006, side 129, linie 1488-1491)
E Kritisk aktørforståelse i repræsentantperspektiv
Holdningen til naturvidenskabelig dannelse i citatet på side 12 fra
Rektorforeningens rapport afspejler, at redaktørernes (Marianne
Zibrandtsens og Peter Kuhlmanns) faglighed er i samfundsvidenskaberne og i humaniora, ikke i naturvidenskaberne, hvilket eksemplificerer kritisk aktørforståelse i repræsentantperspektiv. Ligeledes kan Mogens Pihls holdning i citatet også på side 13 fra
Harry Haues “Almendannelse som ledestjerne” fortolkes ud fra,
at Mogens Pihl er fysiker.
F Teoretisk forståelse i repræsentantperspektiv
Endelig kan lærerforståelsen og den kritiske aktørforståelse – og
interviewet – fortolkes i en teoretisk forståelse i repræsentantperspektiv. Eksempelvis i forhold til ovenstående diskussion om hvorvidt nedtoning af fagfaglighed (her i form af nedtoning af brugen
af matematik i fysikundervisningen) styrker eller svækker gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse:
”[...] the structure of the science curriculum needs to
differentiate more explicitly between those elements designed to enhance ’scientific literacy’, and those designed
as early stages of specialist training in science, so that the
requirement for latter does not come to distort the former."
(Millar og Osborne, 1998, side 2010)
Det normative aspekt i denne anbefaling gør det oplagt at fortolke
udsagnet i repræsentantperspektivet og på grund af forfatterne til
teksten står bag et vidt omfang af teoretisk litteratur omhandlende
denne problemstilling, er det rimeligt at fortolke udsagnet i en
teoretisk forståelseskontekst.
I mine analyser og fortolkninger af interviewene vil jeg primært fokusere på fortolkningskonteksten lærerforståelse i informantperspektiv, for-
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tolkningskonteksten kritisk aktørforståelse i både informantperspektiv og repræsentantperspektiv og endelig fortolkningskonteksten teoretisk forståelse
i repræsentantperspektiv.
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Jeg vil i det følgende uddybe, hvorledes jeg har udvalgt de interviewede
gymnasiefysiklærere og hvorledes jeg i den empiriske del af undersøgelsen har trianguleret10 ved hjælp af klasseobservationer og gruppeinterviews.11
Metoden på empirisiden er en tretrinsraket bestående af en spørgeskemaundersøgelse til udvælgelse af ti reflekterende gymnasiefysiklærere
til klasseobservationer af deres undervisning. På baggrund af klasseobservationer af disse ti gymnasiefysiklærere er de – fordelt på fem gruppeinterview – blevet interviewet om deres syn på fysikundervisningens
bidrag til almendannelse samt deres begrundelser herfor. Antallet af
udvalgte gymnasiefysiklærere havde jeg ikke på forhånd besluttet mig
for. At det er endt på ti skyldes både antallet af svar på spørgeskemaet,
som jeg syntes repræsenterede særligt reflekterende gymnasiefysiklærere samt betragtninger over hvor meget empiri, jeg mente ville være
overkommeligt at producere, analysere og fortolke.

Spørgeskema
Det første trin i tretrinsraketten består af et kvantitativt spørgeskema til
72 gymnasiefysiklærere, der som nævnt havde til formål at udvælge reflekterende gymnasiefysiklærere. De 72 spørgeskemaer blev sendt ud til
otte gymnasier af to omgange med 43 spørgeskemaer til fem gymnasier
i juni 2005 og 29 spørgeskemaer til tre gymnasier i december 2005. Jeg
har fået 30 besvarelser tilbage i alt. Det kan umiddelbart synes som få
svar at vælge ti lærere ud fra. Men mange af de 42 gymnasiefysiklærere, som ikke har besvaret spørgeskemaet, må formodes ikke at være
særlig reflekterende i forhold til almendannelse og fysikundervisning i
gymnasiet, og arbejdet i at returnere spørgeskemaet alene har udgjort
en grovsortering blandt fysiklærerne.
10

Begrebet triangulering kommer fra en landmålermetode, hvor afstandsbestemmelse
til et punkt sker ved hjælp af vinkelmålinger og trekantsberegninger. Med andre ord
så betyder triangulering blot at belyse en problemstilling fra flere forskellige vinkler.
Man kan skelne mellem metodisk triangulering (i denne afhandling klasseobservationer og interviews), datakildetriangulering (de forskellige aktører) og teoritriangulering
(de forskellige teorielementer, som jeg har benyttet i min analyse og fortolkning af empirien).
11 I fortolkningen af interviewmaterialet udgør mine litteraturstudier også en datakildetriangulering gennem fortolkningerne i den kritiske aktørforståelse og en teoritriangulering gennem fortolkningerne i den teoretiske forståelse.
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Udformningen af nedenstående spørgeskema er foretaget på baggrund
af en forundersøgelse, som bestod i klasseobservationer af to fysiklæreres undervisning på Roskilde Katedralskole i januar 2005, diskussioner
til FLIP-møder12 2004-5 samt litteraturstudier.
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At mestre fysik er almendannende

Følgende er afgørende for fysikundervisingens bidrag
til almendannelse:
• Matematikanvendelse
• Eksperimentelt arbejde
• Kendskab til naturfænomener og tekniske
fænomener
• Andet:

Fysikundervisning i gymnasiet er afgørende for:
• Demokrati
• Personlig udvikling
• Påskønnelse af naturen
• Kulturel indsigt
Almendannelse og studieforberedelse er to sider af
samme sag

Navn:
Gymnasium:
Jeg ønsker ikke yderligere deltagelse: 

De reflekterende gymnasiefysiklærere er udvalgt ud fra spørgeskemaet
efter nedenstående tre kriterier, som også samtidig kaster lidt mere lys
over spørgeskemaets udformning:
Det første kriterium er simpelthen, at fysiklærerne skulle besvare
og returnere spørgeskemaet, samt undlade at sætte kryds i feltet
ved “Jeg ønsker ikke yderligere deltagelse”.
Det andet kriterium er, at fysiklærerne skulle svare så lidt i det
neutrale felt som muligt. Især ved “Overvejelser over almendannelse har ingen indflydelse på planlægningen af min undervisning”.
Grunden til, at jeg ikke finder de neutrale svar kvalificerende til
udvælgelse af reflekterende gymnasiefysiklærere, er antagelsen, at
12

FLIP er en studiekreds for FysikLærere Interesseret i Pædagogik.
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uvidenhed og manglende interesse vedrørende et emne ofte resulterer i mange neutrale svar.
Det sidste kriterium er, at fysiklærerne skrev kommentarer til mine spørgsmål, ordvalg, angav litteraturhenvisninger til problemstillingen, tilføjede andre bidrag til almendannelse end de tre der
er nævnt i spørgeskemaet etc..

Klasseobservationer
Klasseobservationernes primære formål er at gøre det muligt i interviewene at tage udgangspunkt i fysiklærernes undervisningspraksis.
Således kan spørgsmålene og svarene gøres mere konkrete og jordnære. Klasseobservationerne sikrer med andre ord, at spørgsmålene har
mulighed for at blive mere relevante og at fysiklærernes svar ikke får
karakter af jubilæumstaler, der ikke har hold i deres undervisningspraksis.
De ti udvalgte gymnasiefysiklærere er fordelt på fem gymnasier (tre
gymnasier med to lærere, et gymnasium med tre lærere og et gymnasium med en lærer).13 De ti udvalgte lærere har følgende fag: lærer ‘A’
fysik og historie; lærer ‘B’ fysik og matematik; lærer ‘C’ fysik og matematik; lærer ‘D’ fysik, astronomi og matematik; lærer ‘E’ fysik, astronomi
og matematik; lærer ‘M’ fysik; lærer ‘N’ fysik og matematik; lærer ‘S’
fysik og matematik og lærer ‘Y’ fysik og matematik.
Klasseobservationerne på det ene gymnasium foretog jeg i oktober måned 2005 efterfulgt af interview af de to gymnasiefysiklærere i november. I januar og februar 2006 observerede jeg undervisning på de fire
andre gymnasier. Interviews af de sidste otte gymnasiefysiklærere fandt
sted i februar og marts 2006. Hver fysiklærers undervisning blev observeret i cirka 10 timer.
Jeg præsenterede mig over for eleverne i første lektion i hver af de fysikklasser, jeg har observeret. I min præsentation forklarede jeg kort for
eleverne om afhandlingens problemstilling og fortalte, at det var gymnasiefysiklæreren snarere end dem, som var i fokus i mine klasseobservationer. Desuden fortalte jeg, hvor mange lektioner jeg ville observere.
Jeg deltog ikke i undervisningen med mindre enten elever eller lærere
direkte henvendte sig til mig, hvilket skete nogle gange. Ved alle klasseobservationer skrev jeg notater ned. Klasseobservationerne i januar og
februar 2006 benyttede jeg desuden en diktafon for senere at kunne udfolde mine notater, hvis det senere ville vise sig at være ønskeligt. Disse
lydoptagelser er ikke transskriberet.
13

Heriblandt var de to gymnasiefysiklærere fra Roskilde Katedralskole som indgik i
min forundersøgelse.
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Til mine klasseobservationer har jeg udarbejdet et observationsdesign.
Jeg har som nævnt lavet en forundersøgelse på Roskilde Katedralskole januar 2005, hvor jeg observerede fysikundervisning i to 1.g klasser
og en 2.g klasse i 15 timer i alt. Disse klasseobservationer, den løbende
debat med lærerne og et oplæg om forundersøgelsen på et FLIP-møde
februar 2005 har udover formuleringen af spørgeskemaet også dannet
baggrund for at formulere mit observationsdesign til den egentlige undersøgelse. Jeg vil senere uddybe mit observationsdesign i kapitel 6
efter afklaringen af de centrale dannelses- og faglighedsbegreber i kapitel 3 og kapitel 4, men vil her kort nævne, at observationsdesignet er
lavet på baggrund af litteraturstudier og følger problemformuleringens
skel mellem fagfaglighed og metafaglighed. Fagfagligheden er yderligere opdelt i tre kompetencer (eksperimentel kompetence, matematisk
kompetence og repræsentationskompetence), der er sat op mod formalog materialdannelse i en 3x2matrix.14
Fagfaglighed

Eksperimentel
kompetence

Matematisk
kompetence

Repræsentationskompetence

Formaldannelse
Materialdannelse
Min forforståelse inden jeg foretog klasseobservationerne var, at alle tre
kompetencer ydede et bidrag til formaldannelse, hvorimod kun repræsentationskompetencen ville bidrage til materialdannelse. Jeg medbragte
skemaerne for fagfaglighed og metafaglighed til klasseobservationerne
af fysiklærerne for undervejs at udfylde de felter, der blev berørt i undervisningen.
Metafagligheden er også opdelt i tre kompetencer (historisk, videnskabsteoretisk og anvendelseskompetence), som ligeledes holdes op mod
formal- og materialdannelse.
Metafaglighed

Historisk
kompetence

Videnskabsteoretisk
kompetence

Anvendelseskompetence

Formaldannelse
Materialdannelse
Mine forventninger til de metafaglige kompetencers bidrag til formalog materialdannelse var helt åbne.
Ud fra disse to skemaer har jeg formuleret en række indikatorer i undervisningspraksis for fagfaglighedens og metafaglighedens bidrag til henholdsvis material- og formaldannelse til senere brug i interviewene.
14

Begreberne knyttet til observationsdesignet vil blive uddybet i kapitel 3 og kapitel 4.
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Interviews
Interviewene af de observerede gymnasiefysiklærere er tredje del af tretrinsraketten. Jeg har som nævnt foretaget gruppeinterviews, idet jeg
med gruppeinterviews15 i forhold til “1 til 1 interviews” ser følgende
fordele:
• at man i gruppeinterviews alt andet lige bliver mere ‘flue på væggen’, når lærerne taler sammen, end ellers.
• at man i gruppeinterviews styrker pålideligheden og genkendeligheden af den enkelte lærers udsagn, når de enten bliver godkendt
eller bestridt af de andre lærere
• at man i gruppeinterviews åbner op for diskussioner blandt lærerne, hvilket giver interviewet mere dynamik og dermed frembringer interviewet flere informationer end ellers.
• at man i gruppeinterviews i lærernes samtaler tydeligere får udkrystalliseret deres holdninger.
Der er også ulemper ved gruppeinterviews. Man kan risikere, at fysiklærerne begrænser hinanden i deres refleksioner i stedet for, at de åbner
op for hinandens refleksioner. Fysiklærerne kan også begynde at snakke indforstået om eksempelvis forhold på skolen, andre kollegaer etc..
Desuden taler de interviewede ofte i munden på hinanden og afbryder
hinanden, hvilket giver vanskeligheder under transskriberingen af interviewene. Endelig kan de interviewede gymnasiefysiklærere også drive
hen mod en kunstig konsensus.
Interviewene blev båndet. Derefter er de blevet transskriberet. Der er
flere måder at transskribere interviews på. Der er ikke én rigtig måde at
gøre det på, men valget er betinget af, hvad formålet med interviewene
er. Da det i denne afhandling er interviewpersonernes holdninger og
erfaringer, der er i fokus, så er det ikke nødvendigt at gengive betoninger,
pauser, hosten, ‘øh’er, latter og suk16 med mindre disse har betydning
for forståelsen af interviewpersonernes holdninger og erfaringer. Derfor
har jeg i transskriptionerne redigeret de for forståelsen irrelevante lyde
og ufuldendte sætninger bort for at undgå at de mindsker forståelsen
af de interviewedes udsagn. Ellers er interviewene gengivet ordret.17
Transskriptionerne er vedlagt som bilag til afhandlingen primært for at
gøre metoden gennemsigtig ved at forskere og problemfeltets aktører
kan læse transskriptionsbilaget med det formål at undersøge, hvorvidt
de udplukkede citater er repræsentative samt undersøge validiteten af
interviewspørgsmålene.
15

På det gymnasium, hvor jeg kun observerede en fysiklærer, er der rettelig ikke tale
om et gruppeinterview.
16 Som det eksempelvis vil være i sociolingvistiske analyser.
17 Den mere specifikke transskriptionsprocedure er beskrevet i interviewbilaget.
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Interviewdesign
Grundridset i interviewdesignet er en matrixstruktur udspændt af forskningsspørgsmål på den ene akse og interviewspørgsmålet på den anden.
Jeg har således forsøgt at få systematik i mine interviews ved at benytte
nedenstående skema. Ideen med skemaet er, at interviewspørgsmålene
IS1-ISn skal fastholde fokus i interviewet, så de svar der gives ikke leder
interviewet ud ad for lange tangenter. Forskningsspørgsmålene FS1-FSn
skal selvfølgelig være ledetråd for interviewspørgsmålene. Ved at sætte
dem op mod hinanden i en n × n-matrix kunne jeg før og efter interviewene sikre en vis grad af systematik og danne mig et overblik over,
hvor godt forskningsspørgsmålene blev dækket ind af interviewspørgsmålene.
Interviewspørgsmål(IS)/forskningsspørgsmål(FS)
IS1
IS2
...
ISn

FS1
X

FS2

...

X
X
X

FSn
X

X

I kapitel 5 vil jeg uddybe dette interviewdesign.

2.6

Validitet, reliabilitet og generaliserbarhed

Jeg vil i dette afsnit argumentere for afhandlingens videnskabelig redelighed ved at holde metoden op mod kravene om validitet, reliabilitet
og generaliserbarhed.
Da metoden i denne afhandling næsten udelukkende er kvalitativ, vil
jeg i gennemgangen af metodekravene validitet, reliabilitet og objektivitet knytte disse metodekravs betydning til kvalitative undersøgelsesmetoder. Nedenstående skema er inspireret af artiklen “Validitet och
reliabilitet” af Kirsti Malterud (professor i medicin på Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen), hvor hun gennemgår
både kvantitative og kvalitative metoder ud fra metodekrav. Jeg har
valgt at gengive disse metodekrav sat over for hinanden i et skema, fordi jeg synes, at sammenligningen af metodekravene til de to metoder
giver en bedre forståelse. Malteruds udvalg af metodekrav er nogenlunde gængs.18 Hendes opfattelse af objektivitet, som er, at “[...] förmåga att
vara neutral och inte färga data med sin egen förförståelse.”(Malterud,
2002) har positivistisk klang, og er for mig at se (og for de fleste videnskabsteoretikere siden 1960’erne, se eksempelvis (Kragh og Pedersen,
1991)) et uopnåeligt objektivitetskrav til både kvantitative og kvalitati18

Der ikke helt enighed om sprogbrugen i forhold til metodekrav. Kvale snakker
eksempelvis om “Treenigheden af generaliserbarhed, reliabilitet og validitet” (Kvale,
1998, side 225), men som det kan ses i skemaet, så er generaliserbarheden hos Malterud
lagt ind under validitetsbegrebet, der splittes op i en intern og ekstern validitet.

2.6

Validitet, reliabilitet og generaliserbarhed

41

ve metoder. Det er således primært ideen om at sætte kvantitative og
kvalitative metodekrav over for hinanden, som jeg synes, er styrken ved
Malteruds artikel og ikke hendes opfattelse af de enkelte metodekrav.
Metodekrav/metode
Intern validitet/
gyldighed

Kvantitative
Måle på det rigtige

Reliabilitet/
pålidelighed

Måle præcist.
Reproducerbarhed

Objektivitet

Alsidighed

Ekstern validitet

Generaliserbarhed
til andre områder

Kvalitative
a) Genkendelighed
b) Fuldstændighed
(dækningsgrad)
c) Konsistens
Andre forskere med
samme metode vil nå
samme resultat.
Eksplicit refleksion over
positionering(teorivalg,
metodevalg)
Generaliserbarhed
til andre områder

Skemaet er en opsummering af sammenligningen af validitet, reliabilitet
og objektivitet i kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Skemaet
er inspireret af (Malterud, 2002)).19

Intern validitet/gyldighed
Man kan tale om intern validitet, der for kvantitative undersøgelsesmetoder betyder, at man måler på det, som man faktisk tror, at man
måler på (måler på “det rigtige”). I kvalitative undersøgelsesmetoder
opnås intern validitet ved, at undersøgelsens resultater er a) genkendelige for andre, eksempelvis forskere eller de interviewede personer
der har kendskab til feltet, er b) fuldstændige således, at alle centrale
aspekter i problemstillingen bliver undersøgt (dækningsgrad) og er c)
konsistente.
Genkendeligheden kan man få tilsagn om fra de personer, der indgår
i undersøgelsen (de observerede og interviewede gymnasiefysiklærere),
fra personer der indgår i og dermed kender feltets praksis (andre aktører, herunder også andre gymnasiefysiklærere) eller fra personer, der
har et teoretisk kendskab til feltet (forskere i didaktik). Disse valideringsfællesskaber er knyttet til de tre fortolkningskontekster (lærerforståelse, kritisk aktørforståelse og teoretisk forståelse), som jeg fortolker
interviewene med.
19

Med alsidighed som metodekrav for at opnå objektivitet gennem kvantitative metoder mener jeg, at forskningsresultater må anses for at være objektive, hvis resultaterne
fremkommer af flere forskellige forudsætninger og indfaldsvinkler til det fænomen,
der studeres. (Kragh og Pedersen, 1991, side 217)
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Fuldstændighed og konsistens kan man, om ikke opnå, så i hvert fald
optimere ved metodetriangulering for således at undgå at overfortolke
empirien som værende udtryk for noget helt unikt eller noget generelt.

Reliabilitet
Reliabiliteten kan deles op i en ekstern og intern reliabilitet, der henholdsvis betyder, at andre forskere med samme metode vil nå samme
resultater og at man selv vil opnå samme resultater på et andet tidspunkt. Dette hårde reliabilitetskrav kan metoden ikke leve op til: Hvis
man interviewer en person to gange med sammen spørgsmål, så vil
svarene ikke være ens. Desuden ændrede mine forskningsspørgsmål og
dermed interviewspørgsmål sig efterhånden, som jeg på baggrund af
empiristudier og litteraturstudier fik mere indsigt i problemstillingen.
Den interne reliabilitet - og således heller ikke den eksterne reliabilitet - synes derfor ikke at kunne indfries i denne hårde formulering af
reliabilitetskravet.
Det skyldes dog ikke, at der har manglet refleksioner over meningskategoriseringen i litteraturstudierne og empiriproduktionen eller manglet
refleksioner over interviewteknikken. Det skyldes snarere, at kravet om,
at andre forskere i princippet skulle kunne producere de samme data, er
for hårdt. En for rigid undersøgelsesmetode, der har til formål at sikre
reliabilitet i den hårde variant er ikke frugtbar for dataproduktionen,
hvilket Kvale berører i sin diskussion af reliabiliteten af forskningsinterviews:
“Selv om det er ønskeligt at forøge reliabiliteten af interviewresultater for at modvirke vilkårlig subjektivitet, vil en stærk
vægt på reliabilitet kunne modvirke kreative fornyelser og
mangfoldighed.”20
(Kvale, 1998, side 231)
I stedet for kan reliabilitetskravet formuleres blødt ved blot at kræve, at
hvis andre forskere fik datamaterialet så skulle deres fortolkninger give samme resultat. En endnu blødere variant af reliabilitetskravet er at
kræve, at fortolkningen, som den foreligger, af andre forskere vurderes
som værende i rimelig grad mulig. Reliabilitetskravet i de bløde varianter fokuserer i modsætning til den hårde variant på de foreliggende
data og ikke på dataproduktionen.
Ved at lægge kortene på bordet i forhold til tankerne bag valg og anvendelse af afhandlingens analyser samt fortolkninger af de producerede
data øges gennemsigtigheden og dermed afhandlingens pålidelig i den
blødeste variant.
20

Jeg vil i næste underafsnit begrunde, at afhandlingens resultater ikke er vilkårligt
subjektive.
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Objektivitet
I kvalitative undersøgelsesmetoder må man for at opfylde metodekravet
om objektivitet ty til at foretage eksplicitte refleksioner over teoretiske,
videnskabsteoretiske og metodiske valg, for at andre kan se, hvilken
forudindtagethed og forforståelse samt hvilke perspektiver på problemfeltet man har med sig i bagagen.
En typisk indvending mod kvalitative forskningsinterviews er, at der i
interviewene uundgåeligt stilles ledende spørgsmål. Indvendingen er rimelig i den forstand, at forskningsinterviews altid er ledende formelt set,
idet intervieweren eksempelvis bestemmer emner, rækkefølge af spørgsmål og tiden interviewet skal vare. De enkelte interviewspørgsmål er
også til en vis grad ledende. Det kan ikke afvises, og det er kun ved
at fremlægge selve interviewmaterialet og overvejelserne bag interviewspørgsmålene, at man kan undgå vilkårlig subjektivisme. Subjektiv vilkårlighed vil desuden også optræde ved en manglende erkendelse af, at
de spørgsmål, som stilles til interviewmaterialet, er med til at bestemme
de svar, som den transskriberede tekst giver, og subjektiv vilkårlighed
vil optræde ved en manglende præcisering af de spørgsmål, der stilles
til interviewmaterialet. (Kvale, 1984, side 58) Denne typiske indvending
mod kvalitative forskningsinterviews imødegås i denne afhandling ved
at eksplicitere overvejelserne bag de metodiske valg for dermed at tydeliggøre bevidstheden om de faldgruber, der kan lede afhandlingens
resultater ud i vilkårlig subjektivisme, og som derfor er indgået i disse
overvejelserne. I kapitel 5 og kapitel 6 vil jeg desuden præsentere de
konkrete overvejelser, som jeg har gjort mig forud for empiriproduktionen.

Ekstern validitet/generaliserbarhed
Generaliserbarhed afhænger for både kvantitative og kvalitative undersøgelser af, om resultaterne kan generaliseres til andre områder. Idet
de udvalgte reflekterende gymnasiefysiklærere ikke repræsenterer hele
lærerstanden, men er særligt udvalgte, er undersøgelsen af disse lærere
som nævnt på side 27 til et kritisk case studie. Formålet med interviewene af de udvalgte gymnasiefysiklærere er ikke at kunne generalisere til
typiske gymnasiefysiklærere. I stedet for at beskrive hvordan den sædvanlige fysikundervisning er i gymnasiet, så er mit generaliseringsmål,
hvordan fysikundervisningen under de aktuelle strukturelle rammer i
gymnasiet optimalt kan bidrage til almendannelse. Undersøgelse af de
reflekterende gymnasiefysiklærere kan således udgøre et kritisk casestudie (hvilket kan omformuleres til “hvis det ikke er tilfældet her, så er
det ikke tilfældet nogen steder”), hvis jeg altså har fundet “de rigtige”
gymnasiefysiklærere. Udover et generaliseringsmål ud fra den aktuelle
struktur i gymnasiet ligger der i undersøgelsen også et generaliserings-
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mål i forhold til gymnasiefysikfagets potentielle bidrag til almendannelse, der således ser ud over nuværende organisatoriske, politiske, faglige
rammer og konventionel tænkning. Det er mit mål at, afhandlingen vil
kunne belyse mulighederne for at optimere fysikundervisningens bidrag
til almendannelse både under nuværende rammer og under fremtidige
rammer, hvilket er muligt, hvis begrebsafklaringen i denne afhandling
kan levere en dagsordensættende måde at artikulere og italesætte problemstillingerne i begrundelsesdiskussioner af gymnasiefysikfaget. Sagt
med Kvales ord:
“I stedet for blot at kortlægge, hvordan det er, eller forudsige
fremtidige kulturelle tendenser bliver forskningen et middel
til at omforme kulturen.”
(Kvale, 1998, side 230-1)

2.7

Afhandlingens struktur

Der er forskel på kronologien i afhandlingens struktur og på kronologien
i forskningsprocessen. Jeg vil i dette afsnit kort gennemgå afhandlingens
struktur i de resterende kapitler for at påpege denne forskel på kronologien i forskningsprocessen og strukturen i afhandlingen og derved at
tydeliggøre den røde tråd i afhandlingen.
I den del af afhandlingen, der udgøres af kapitel 3 og kapitel 4, fastsættes
rammerne for, hvad metafaglig og fagfaglighed er i gymnasiefysikfaget
og hvorledes de bidrager til almendannelse. Denne begrebsafklaring er
baseret på både litteraturstudier og empiriske studier. Det er vigtig at
fastslå, at afhandlingens struktur med placering af kapitel 3 og kapitel 4
før kapitlerne med analysen og fortolkningen af empirien ikke afspejler kronologien i forskningsprocessen, hvor der løbende har været en
vekselvirkning mellem de empiriske og litterære studier.
I næste del af afhandlingen, der udgøres af kapitel 5, kapitel 6 og kapitel 7, foretages analyser og fortolkninger af interviewene med de 10 gymnasiefysiklærere. I denne del af afhandlingen bliver undersøgelserne og
hypoteserne i kapitel 3 og kapitel 4 illustreret, uddybet og begrundet af
analysen og fortolkningen af interviewene. Analysen og fortolkningen af
interviewene belyser også nye aspekter i afhandlingens problemstilling.
I kapitel 3 ‘Almendannelse’ vil jeg først foretage en afdækning af sprogbrugen knyttet til termen almendannelse for på denne baggrund at kunne definere almendannelsesbegrebet. Derefter bestemmes videnskabsfaget fysiks almendannelsesindhold og humaniorafaglige perspektiveringer af videnskabsfaget fysiks almendannelsesindhold. Sidst i kapitlet
knyttes disse to almendannelsesindhold til gymnasiefaget fysiks fagfaglighed og metafaglighed.
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I kapitlet ‘Kompetencebeskrivelse af fagfaglighed og metafaglighed’ (kapitel 4) undersøges kompetencebegrebet først med udgangspunkt i af en
dækning af sprogbrugen knyttet til kompetencetermen. Herefter fastlægges en definition af kompetencebegrebet og senere benyttes kompetencebegrebet til en beskrivelse af gymnasiefysikfagets metafaglighed
og fagfaglighed gennem en formuleringen af tre fagfaglige kompetencer
og tre metafaglige kompetencer. De seks kompetencer benævnes kompetencemål for at pointere at formålet med kompetencebeskrivelsen af
gymnasiefysikfaget er at bygge bro mellem undervisningsmål og undervisningsindhold.
I kapitel 5 ’Lærerforståelse’ analyseres og fortolkes interviewene ud fra
fortolkningskonteksten lærerforståelse. I kapitel 6 ’Kritisk aktørforståelse’ analyseres og fortolkes interviewene ud fra fortolkningskonteksten
kritisk aktørforståelse ved at inddrage klasseobservationer, fysiklærebøger, læreplaner og undervisningsvejledninger. I kapitel 7 ’Teoretisk
forståelse’ analyseres og fortolkes interviewene ud fra fortolkningskonteksten teoretisk forståelse. Igen er det værd at påpege forskellen mellem
kronologien i afhandlingens struktur og kronologien i forskningsprocessen, da den i høj grad også er gældende for denne del af afhandlingen.
Litteraturstudierne som ligger bag de tre fortolkningskontekster er foretaget i vekselvirkning med analysen og fortolkningen af empirien.
I sidste del af afhandlingen kapitel 8 ’Konklusion og perspektivering’
opsummerer jeg afhandlingens begrebsafklaringer, analyser og fortolkninger og besvarer og perspektiverer afhandlingens problemformulering.
Jeg vil afslutte med et citat, der påpeger, at risikoen ved indledende
armbøjninger er, at de kan tage uforholdsmæssig megen tid, hvilket
den egentlige undersøgelse da lider under:
“Thus one finds oneself in the position of the cabinetmaker
who, after sharpening and cleaning his tools for weeks, is
dismayed to discover that no cabinets have yet been built.”
(Connolly, 1993, side 1)
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Almendannelse
“Almendannelsen er gymnasiets Helligånd, og som den uhåndgribelig, men fundamental.”
(Haue, 2000, side 27)

Formålet med dette kapitel dels at give en definition af almendannelse,
hvilket er en vigtig del af besvarelsen af afhandlingens problemstilling
og dels at knytte denne definition til videnskabsfaget og gymnasiefaget
fysik.
I kapitlets første afsnit (afsnit 3.1) vil jeg udstikke rammerne for den
metodiske tilgang til en undersøgelse og definition af almendannelse.
I afsnit 3.2 vil jeg igennem begreberne selvforståelse, omverdensforståelse og myndighed definere almendannelse. Groft sagt er kernen i alle
almendannelsesdefinitioner en afbalancering af forholdet mellem individ og omverden, således at individet kan udfolde sine evner og indflydelse bedst muligt. Almendannelsesdefinitioner kan dog tage sig meget
forskellige ud. For eksempel kan dannelse af individet formuleres som
personlig dannelse, autonomi, myndighed, gode manerer, kritisk selvrefleksion og selvbestemmelse. På samme vis kan indsigt i omverdenen
formuleres som politisk dannelse, samfundsmæssig dannelse, demokratisk dannelse, kulturel refleksion etc..
Jeg vil dernæst i afsnit 3.3 give nogle relevante bud på almendannelsesindhold, der bidrager til almendannelse som defineret i afsnit 3.2. En
definition af materialdannelse og formaldannelse og en gennemgang af
forskellige former for material- og formaldannelsespositioner skal afdække, hvorledes relationen mellem indsigt i fagindhold og opbygning
af personlige egenskaber bedst rækker hen mod disse mål. Herefter vil
jeg med udgangspunkt i en gennemgang af forholdet mellem fysikfaget
og humaniora set ud fra et almendannelsesperspektiv argumentere for,
at almendannelsesindholdet bør favne både gymnasiefysikfagets fagfaglighed (der er knyttet til videnskabsfaget fysik) og metafaglighed (som
er knyttet til humaniora), da begge disse vidensområder bidrager unikt
til almendannelse. Disse afklaringer af almendannelsesindholdet peger
frem mod kapitel 4’s undersøgelse af, hvilket fagfagligt og metafagligt
almendannelsesindhold gymnasiefysikfaget bør favne for at optimere
gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse.
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3.1

Metodisk tilgang til undersøgelse og
definition af almendannelse

Jeg vil i dette afsnit give eksempler på forskellige måder at undersøge,
hvorledes fysikfaget og andre naturfag bidrager til almendannelse med
det formål at beskrive og placere denne afhandlings metodiske tilgang til
undersøgelsen af fysikfagets bidrag til almendannelse. Allerførst vil jeg
dog først belyse nogle af de oversættelsesvanskeligheder, der er forbundet med at oversætte centrale fagudtryk i en undersøgelse og definition
af almendannelse.

Oversættelsesvanskeligheder
Det danske ord dannelse kommer af det tyske ord Bildung. Slår man
allgemein op i en tysk-dansk ordbog oversættes allgemeinbildung til almendannelse. Denne lingvistiske lethed, hvormed man mellem de nordiske og det tyske sprog kan oversætte pædagogiske fagudtryk som
almendannelse, didaktik, læring, uddannelse etc. findes ikke mellem
tysk/skandinavisk og engelsk, som jeg kort berørte i forhold til didaktikbegrebet på side 8 i kapitel 1. Disse lingvistiske udfordringer mellem
tysk og engelsk beskrives i indledningen til antologien ‘Didaktik and/or
Curriculum´ således:
“Bildung may just be translated as education, following Locke[1 ] and Herder[2 ], but the concepts expressed by composite nouns suchs as Bildungstheorie, Bildungsgehalt, Bildungssinn, or expressions such as Bildung und Erziehung, defy this
simplicity. [Fodnote:] Bildung refers to process and product
of personal development, guided by reason. The formation
by external influences (parents, teachers, etc.) is expressed
by the noun Erziehung, which is also generally translated as
education.´´
(Hopmann og Riquarts, 1995, side 11)
Udover vanskelighederne ved at der i det engelske sprog ikke findes
et ord, der kan indfange meningen i dannelsesteori og dannelsesindhold, så kan både ’Bildung’ (dannelse) og ’Erziehung’ (opdragelse) altså
oversættes til education, hvilket Fensham også med slet skjult ironi bemærker i forhold til ’Bildung’ og ’erziehen’:
“Bildung und Erziehen makes sense in German, and carries
discriminatory meanings, that my simple dictionary translation into Education and Education failed to convey.´´
(Fensham, 2004, side 147)
1
2

John Locke (1632-1704) var engelsk filosof.
Johann Gottfried von Herder (1744-1803) var tysk digter, filosof og teolog.
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Det engelske sprog mangler denne distinktion mellem at udvikle personlige kvaliteter og udvikle kvaliteter med henblik på at deltage i samfundet politisk, økonomisk, socialt, etc.. Den nu pensionerede filolog
Mette Nordentoft konkluderer i sin undersøgelse af etymologi, kultur
og sprogbrug knyttet til termerne ’education’, ’Bildung’ og ’dannelse’,
at
“Education thus means nearly everything, and English does
not possess the distinction between ’Bildung’ and ’Ausbildung’, which still are kept apart in German.´´
(Nordentoft, 1988, side 10)
Selv foreslår Nordentoft, at udtrykket ’formation of character’ bedst
dækker meningen af almendannelse, men dette udtryk formår heller
ikke at få nuancerne med i forskellen på dannelse og opdragelse. Og
kan endog i værste tilfælde være misvisende (Nordenbo, 2003, side 26).
Alternativt kan almendannelse (og ’allgemeine Bildung’) oversættes til
’general education’ (Biesta, 2003), ’liberal education’ (Løvlie og Standish,
2003) eller ’education for citizenship’. Eller til andre engelske fagudtryk.
Der tyes også til den løsning, at Bildung simpelthen ikke oversættes.3
Men der synes generelt ikke at være nogen elegant lingvistisk genvej
ved oversættelse af fagudtryk i uddannelsespædagogikken:
“In short, the linguistic proliferation which has taken place since Comenius’[4 ] day means now that central didactical
contents cannot be translated word for word without misunderstandings arising.´´
(Hopmann og Riquarts, 1995, side 11-12)
Denne lingvistiske pointe og de forskellige traditioner i uddannelsespædagogik er vigtige at forholde sig til, så man ikke komme til at simplificere eller misforstå en anden traditions eller andet sprogs ideer og tanker.
Men det er også vigtigt at slå fast, at selv om det engelske sprog ikke
direkte kan oversætte centrale uddannelsespædagogiske fagudtryk fra
dansk og tysk (og vice versa) og selv om curriculumtraditionen alt andet
lige ikke vægter formåls- og indholdsdiskussioner så højt som didaktiktraditionen, så foregår lignende diskussioner også i den angelsaksiske
verden.5
3

Således inddrager antologien ’Educating Humanity: Bildung in Postmodernity’ Bildung i titlen og i (Biesta, 2003) fra antologien står der “This is a paper about Bildung,
one of the key ideas in the Continental educational tradition [didaktiktraditionen]. It
is, however, an extremely difficult concept to translate into English [...] I have chosen
not to attempt to translate ’Bildung’ (Biesta, 2003, side 74).
4 Johannes Amos Comenius (1592-1670) var tjekkisk lærer, præst og forfatter, der
anses for den moderne pædagogiks fader.
5 Se eksempelvis Nordentoft (1988) for en dybere lingvistiske, historiske og kulturelle
forskelle i brugen af termerne ’education’, ’Bildung’ og ’dannelse’.
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Metodiske tilgange i den teoretiske litteratur
Formålet med kapitlet er som nævnt gennem litteraturstudier blandt andet at undersøge fysikfagets bidrag til almendannelse. Både med henblik
på undervisningsfagets fagfaglighed og metafaglighed. Der er mange
strategier og tilgange i den teoretiske litteratur, der ligeledes forsøger at
bestemme fysikfagets (og andre naturfags) bidrag til almendannelse.
Jeg vil i den resterende del af dette afsnit beskrive og argumentere for
denne afhandlings tilgang til en undersøgelse af fysikfagets bidrag til
almendannelse.
Fysikkens og andre naturfags bidrag til almendannelse kan kaldes for
naturvidenskabelig dannelse (som eksempelvis Rektorforeningen gør i
citatet på side 12 i kapitel 1). Inden for curriculumtraditionen finder en
meget nært beslægtet diskussion af ’science’s ikke-erhvervsrettede formål sted med især begrebet ’scientific literacy’ som omdrejningspunkt.6
I en oversigtsartikel i ’Handbook of Science Education’, (2007) har Douglas Roberts7 kategoriseret forskellige metodiske tilgange i litteraturstudier af scientific literacy. (Roberts, 2007) Roberts påpeger, at begrebet
’scientific literacy’ startede som et slogan:
“SL [scientific literacy] was introduced in professional science educators’ discourse as a slogan - a way to rally support
for reexamining the purposes of school science.”
(Roberts, 2007, side 739. Min parentes)
Edgar Jenkins8 mener at ’scientific literacy’ stadigvæk er et slogan og
ser det som et paraplybegreb:
“The difficulty is that scientific literacy is a slogan that serves
as a focus, a rallying call for key ideas, ideas that do not
always sit comfortably together.”
(Jenkins, 2004, side 2. Forfatterens kursivering)
Ovenstående citat stammer fra oplægget “Should we give up trying
to teach scientific literacy and the public understanding of science?”,
(Jenkins, 2004) og her undgår Jenkins at definere ’scientific literacy’ og
besvarer heller ikke oplægstitlens spørgsmål, men påpeger blot nogle
risici ved at have ’scientific literacy’ som undervisningsmål og lader
6

Parallelt med ’scientific literacy’ har andre fagudtryk også fungeret som omdrejningspunkter i denne diskussion. Blandt andre ’Science for all’, ’ Pedagogical Content
Knowledge’, ’Science, Technology, and Society’ (STS), ’Public Understanding of Science
and Technology’, ’Scientific Literacy for Citizenship’ og ’Science for Public Understanding’. Busch og Troelsen (2003); Dolin m.fl. (2003); Fensham (2004); Roberts (2007);
Laugksch (2000)
7 Douglas A. Roberts er professor på Faculty of Education ved University of Calgary.
8 Edgar Jenkins er Emeritus Professor på School of Education ved University of Leeds
og har i de seneste 20 år været en central person i formuleringen af Public Understanding of Science og Scientific Literacy i England.
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det være op til andre at fremsætte deres definitioner af begrebet. Uden
en definition af ’scientific literacy’ synes det svært (måske umuligt?)
at svare på oplæggets titel. En forklaring på hvorfor Jenkins afholder
sig fra at give en definition kunne være, at han ikke skelner mellem
begrebsdefinition og afklaring af sprogbrug knyttet til termen og således
opgiver at definere ’scientific literacy’, idet det ikke er muligt at indfange
den brede sprogbrug i én definition af begrebet. Formålet med oplægget
synes ikke at være at besvare titelspørgsmålet men derimod at sige noget
om den brede sprogbrug knyttet til termen ’scientific literacy’:
“I hope I have said enough to convince you that scientific
literacy is a complex and contested concept [...]”
(Jenkins, 2004, side 8)
Harry Haue mener, at også almendannelse tjener en praktisk, politisk
rolle som slogan, hvilket er muligt, idet termen i følge Haue har en
positiv konnotation knyttet til sig:
“[...] problemet med almendannelsen er - sans comparation som med Helligånden ved pinsetid, at alle har mulighed for
at forbinde noget positivt med den.”
(Haue, 2000, side 23)
Fordelen ved almendannelsestermen er ifølge Haue, at det ikke er indholdstomt og selvfølgeligt og derfor kan rumme en masse forskellige
holdninger til uddannelsesmål. Almendannelsesbegrebet er, kort sagt
med Haues ord, et medie, der “... kan opfattes som en hensigtsmæssig
kompleksitetsreducerende ramme for diskussion af fornyelse af undervisningen.” (Haue, 2000, side 25) Men der er i følge Haue dog også et
problem med almendannelse, fordi man glemmer at afklare og forklare,
hvad man mener med almendannelse. Der er med andre ord risici for,
at man snakker forbi hinanden, når man ureflekteret benytter almendannelsestermen.
I modsætning til Jenkins mener Roberts ikke, at ’scientific literacy’ som
slogan er brugbart for undervisningsplanlæggere og uddannelsesforskere. I stedet for et slogan er der altså brug for at definere almendannelse.
Og det bør ikke ske ved at forsøge at lave en syntese af den meget
omfattende sprogbrug, der knytter sig til termen:
“Thus, for reasons of context dependence especially, perhaps
consensus about one definition throughout the worldwide
science education community is goal not worth chasing.”
(Roberts, 2007, side 736)
Jeg mener ligeledes ikke, at en definition af almendannelsesbegrebet er
forpligtet på at dække den endog meget brede og flagrende sprogbrug,
der er knyttet til termen almendannelse. Opgaven er i stedet for at lave
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en systematisk undersøgelse af sprogbrugen knyttet til almendannelsestermen for at kunne definere almendannelsesbegrebet ved at lægge sig
fast på en bestemt sprogbrug.
I sin oversigtsartikel inddeler Roberts litteraturen, der forsøger at definere scientific literacy, i fem grupperinger ved at fokuserer på, hvilken
tilgang (begrebsafklaringsmetode) som anvendes. De fem tilgange er:
1) at syntetisere og få mening i den omfangsrige sprogbrug i hidtidige definitioner af scientific literacy.
2) at bestemme typer og niveauer af scientific literacy ud fra begrundelsesargumenter, der tager udgangspunkt i elevernes ikkeerhvervsrettede behov.
3) at undersøge og klargøre meningen i scientific literacy ved at fokusere på literacy-termen.
4) at undersøge og klargøre meningen i scientific literacy ved at fokusere på science-termen.
5) at bestemme scientific literacy ved at trække på situationer og sammenhænge hvor aspekter af naturvidenskab antages/demonstreres
at være vigtige i elevernes liv og hverdag.
(Roberts, 2007, side 736)
Den anden tilgang til undersøgelse af ’scientific literacy’ adskiller sig
(sammen med de tre andre tilgange) fra den første tilgang ved ikke
at forsøge at skabe konsensus om begrebet, men tilgangens formål er
derimod:
“[...] the invention of categories that specify different types
of SL [scientific literacy] according to what learners will be
able to do with their SL [scientific literacy].”
(Roberts, 2007, side 739. Mine parenteser)
Litteraturen, der benytter sig af denne metodiske tilgang til bestemmelse af (og argumentation for!) ’scientific literacy’ og naturvidenskabelig almendannelse, er meget omfangsrig og indbefatter blandt andre
nedenstående typer af naturvidenskabelig almendannelse og ’scientific
literacy’:
• natur- og omverdensforståelse i (Andersen m.fl., 2003, side 31)
• kultur og demokrati i (Schilling, 2002, side 11)
• personlig nytte (orienteringspunkter i den nære omverden), demokrati og kultur i (Krogh, 2002, side 22-23)
• samfundsnytte, demokrati, kritisk holdning og kultur i (Hartling,
2000, side 10-14)
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• demokrati, samfundsnytte, naturvidenskabelige verdensbilledes udvikling, forståelse af hverdagsfænomener og styrkelse af rationaliteten i (Christensen m.fl., 2003, side 1-2)
• demokrati og samfundsnytte i (Poulsen m.fl., 2002, side 5)
• personlig nytte, demokrati, kultur og samfundsnytte i (Millar og
Osborne, 1998, side 2007-8)
• demokrati og kultur i (Sjøberg, 2005, side 181)
• samfundsnytte, demokrati og autonomi i (Paludan, 2000, side 249253)
• praktisk nytte, demokrati og kultur i (Shen, 1975, side 46-49)
• kulturel, funktionel og ’sand’ ’scientific literacy’ i (Shamos, 1995,
side 87-89)
• demokrati, kultur og æstetik i (Trefil, 2008, side 34-78)
• praktisk nytte, demokrati, naturvidenskabelig indsocialisering og
kultur i (Ryder, 2001, side 3)
Selvom disse litteraturstudiers bestemmelser af og argumenter for naturvidenskabelig dannelse og ’scientific literacy’ har samme metodiske
tilgang, så adskiller de sig (ud over ikke at identificere de samme typer)
på en række punkter. For det første vægter forfatterne fagfaglighed og
metafaglighed forskelligt. For det andet har nogle forfatterne sat typerne ind i en hierarkisk struktur af niveauer (levels), hvor andre forfattere
ikke har placeret deres typer i niveauer. For det tredje tager nogle forfattere udgangspunkt i hvad eleverne bør kunne for at være dannet og
andre i hvad elever bør lære for at blive dannet. Jeg vil vende tilbage
til disse forskelle senere i kapitlets to næste afsnit. Men der er også to
ting ovenstående litteraturstudier har til fælles; det ene er, at forfatterne
mener, at naturvidenskab bidrager til almendannelse og det andet er, at
der forud for argumentationen for at naturvidenskab bidrager til almendannelse og forud for identifikationen af hvad dette bidrag består i, ikke
er en systematisk undersøgelse og en definition af hvad almendannelse
(eller ’literacy’) er.
En sådan undersøgelse, hvor netop almendannelsestermen er i fokus
i udgangspunktet, er den tredje tilgang i Roberts ovenstående oplistede grupperinger. Roberts fremhæver i sin artikel Laugksch (2000) og
Scribner (1986), hvor sprogbrugen af ’literate’-termen undersøges som
udgangspunkt for at forstå ’scientific literacy’ (Roberts, 2007, side 748749). Men denne tilgang er ikke så udbredt som de to første tilgange i
Roberts fem grupperinger. (Roberts, 2007, side 750).
Inden for didaktiktraditionens studier af naturvidenskabs bidrag til almendannelse tilgang, hvor almendannelsestermen er i fokus i udgangspunktet, heller ikke så udbredt. Faktisk synes den engelsksprogede del
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af forskningen at være meget central og dagsordensættende inden for
forskningsfeltet. Eksempelvis skriver Dolin m.fl. (2003):
“[...] det er først i det seneste årti at naturvidenskaberne
selv har arbejdet på at tilkæmpe sig plads i opfattelsen af
hvad dannelse er. Her har scientific literacy og science for public understanding været vigtige internationale strømninger, og
i Norden har vel især Svein Sjøbergs Naturfag som allmenndannelse haft stor indflydelse (Sjøberg, 1998).”
(Dolin m.fl., 2003, side 69)9
Der findes dog nogle forfattere i den teoretiske litteratur, der definere almendannelsesmål i forbindelse med undersøgelser af naturvidenskabelige bidrag til almendannelse. Eksempelvis definerer (Hansen og Olson,
1996) almendannelse som “[...] the unfolding of categories of reality that
can be opened up to a person and, at the same time, open up the person
to reality.” (Hansen og Olson, 1996, side 670) og naturfagsundervisere
skal ikke bestemme undervisningsmål ud fra naturvidenskab, men “[...]
elaborate categories that allow students to develop both knowledge and
their personal autonomy.” (Hansen og Olson, 1996, side 670). (Hansen
og Olson, 1996) udformer desværre selv ikke disse kategorier men peger blot på potentialet i Klafkis nøgleproblemer (se (Klafki, 2002)) og
i Martin Wagenscheins eksemplariske princip (se (Wagenschein, 1965))
til at udforme kategorierne. Ideen med en sådan didaktisk analyse er
at udvikle undervisningsindholdet ud fra undervisningsmålet, videnskabsfagets discipliner og også elevernes forudgående evner (Duit m.fl.,
2007, side 603). (Se også (Fensham, 2004, side 147).)
Der findes mig bekendt altså ikke nogen litteraturstudier af fysiks bidrag til almendannelse inden for den didaktiske tradition, som tager udgangspunkt i en systematisk redegørelse af almendannelsestermen med
det sigte at definere et almendannelsesbegreb for dernæst at undersøge
videnskabsfaget fysiks bidrag til almendannelse. Jeg vil benytte denne
metodiske tilgang til mine litteraturstudier af gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse, da jeg mener, at en klar definition af almendannelsesbegrebet er en forudsætning for, at mine begrundelser for fysikfagets bidrag til almendannelse ikke fremstår uartikulerede. Det er med
andre ord svært at sigte efter et udefineret uddannelsesmål. Bestemmelse af undervisningsindhold, undervisningsplanlægning og metodik
besværliggøres nemlig af for mange forskellige (og ofte modsatrettede) delmål. I uddannelsesforskningen besværliggøres arbejdet også, da
manglen på et eksplicit undervisningsmål kan medfører at man misforstår og snakker forbi hinanden (Laugksch, 2000, side 90).
9

Sjøberg laver i ’Naturfag som allmenndannelse’ ikke en systematisk analyse af almendannelse, men benytter sig af den metodiske tilgang, hvor der defineres forskellige typer naturvidenskabelige almendannelsesbidrag. Almendannelse bliver faktisk
slet ikke defineret i værket eller i den nyere danske udgave (Sjøberg, 2005).
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Jeg vil i de næste to afsnit tage udgangspunkt i en undersøgelse af almendannelse, som (sammen med studieforberedelse) er formålet med
gymnasieuddannelsen og derefter undersøge om indholdet i gymnasiefysikfaget eventuelt kan bidrage til dette undervisningsmål. Indholdet
i gymnasiefysikfaget trækker ikke kun på videnskabsfaget fysik, men
qua undervisningsfagets metafaglighed også på (primært) humaniorafag. Definitionen af almendannelsesbegrebet sker i afsnittet ’Almendannelsesmål’ og undersøgelsen af hvorvidt et gymnasiefysikfag eventuelt
kan bidrage til almendannelse foretages i afsnittet ’Almendannelsesindhold’.

3.2

Almendannelsesmål
“Men hvad er almendannelse? Det har været diskuteret her
i landet siden 1830’erne, og det har vist sig, at hver tid har
udformet sin definition af, hvad der hører med til almen
dannelse”
(Haue, 2000, side 11)

Der findes, som det fremgår af forrige afsnit og dette citat af Haue, et
bredt sprogbrug knyttet til almendannelsestermen i den teoretiske litteratur. Konsistente og systematiske analyser og definitioner af almendannelsesbegrebet kan, for at nævne nogle få findes i ((Klafki, 2002, side
68), (Schmidt, 1999a, side 40), (Gur-Ze’ev, 2003, side 75-92) og (Haue,
2003, side 22-25)).
Den tyske dannelsesteoretiker Wolfgang Klafki, hvis værker og tanker
har stor udbredelse i didaktisk forskning og undervisning i Danmark,
har eksempelvis formuleret sit almendannelsesmål som sammenhæng
mellem tre grundlæggende evner:
• “hvert enkelt menneskes evne til selv at bestemme over
sine individuelle levevilkår og medmenneskelige, erhvervsmæssige, etiske og religiøse meninger;
• medbestemmelsesevne, for så vidt at ethvert menneske
har krav på, mulighed og ansvar for udformningen af
vores fælles kulturelle, samfundsmæssige og politiske
forhold;
• solidaritetsevne, for så vidt at det personlige krav om
selv- og medbestemmelse kun kan retfærdiggøres, hvis
det ikke forbindes med anerkendelse, men derimod også med indsatsen for og sammenslutningen med de mennesker, der helt eller delvist er afskåret fra netop sådanne selv- og medbestemmelsesmuligheder som følge
af samfundsmæssige forhold, underprivilegering, poli-
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tiske begrænsninger eller undertrykkelse.”
(Klafki, 2002, side 68. Forfatterens kursivering)
Klafkis begrundelser for nødvendigheden af almendannelse er, at det er
et middel til at opnå samfundsmæssig lighed. Dette almendannelsesbegreb er meget politisk og samfundsmæssigt formuleret og af den grund
ikke så oplagt et begreb til undersøgelsen af fysikfagets bidrag til almendannelse. Jeg har i stedet for valgt at benytte begreberne myndighed,
selvforståelse og omverdensforståelse til at definere almendannelsesbegrebet, da disse tre begreber giver god mening i forhold til begrebsparret
fagfaglighed og metafaglighed, hvilket vil fremgå i løbet af kapitlet.

Almendannelse som myndighed
“Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst
verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen
zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn
die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe
Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also
der Wahlspruch der Aufklärung.”10
(Kant, 1784, side 481)
Sådan skrev en af de fremtrædende oplysningsfilosoffer Immanuel Kant
i 1784 i slutningen af den europæiske oplysningstid11 , der tidsmæssigt
havde sin tyngde i det 18. århundrede og rødder i det 16. og 17. århundrede.
10

“Oplysning er menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed. Umyndighed
er mangelen på evne til at betjene sig af sin forstand uden en andens ledelse. Selvforskyldt er denne umyndighed, når årsagen til den ikke ligger i forstandens mangler,
men i manglende beslutsomhed og mod til at betjene sig af den uden en andens ledelse. Sapere aude! Hav mod til at betjene dig af din egen forstand! er altså oplysningens
valgsprog.”
(Kants ‘Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung?’ (1784) i Jeppesen, 1993, side 71).
11 “Oplysningstiden afgrænses i de fleste værker geografisk (til Europa) og tidsmæssigt
(1680-1780), men begrebets indhold har også gjort sig gældende på andre kontinenter og andre epoker. Islamofober - som f.eks. Ralf Pittelkow i bogen Verden efter 11.
september (2002) - insisterer i vore dage på, at islam aldrig har gennemlevet en oplysningstid, og at dette i øvrigt er forklaringen på, at islam er «tilbagestående» ifht.
kristendommen. Det er imidlertid forkert. Islamforskere er internationalt enige om,
at de arabiske lande gennemløb deres udgave af oplysningstiden i det 18. og 19. århundrede. I Tyrkiet blev denne proces f.eks. fuldført i 20’erne, hvor Kemal Atatürk
sekulariserede den tyrkiske stat (i en grad der fortsat er f.eks. den danske overlegen).”
www.leksikon.org/art.php?n=4948. Når jeg fremover skriver oplysningstiden er det
den europæiske oplysning, jeg refererer til.
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Ovenstående citat af Kant peger på to grundlæggende træk ved oplysningstidens syn på menneskets natur, nemlig at mennesket er et fornuftsvæsen12 og det enkelte menneske gennem oplysning kan bliver
myndigt.
Oplysningen var en del af det rationalistiske projekt, som i tiden op til
oplysningstiden blev formuleret af blandt andre Galileo Galilei (15641642), Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592), Francis Bacon (15611626), Rene Descartes (1596-1650), John Locke (1632-1704) og Thomas
Hobbes (1588-1679). Opfattelsen af mennesket som et fornuftsvæsen
hænger sammen med det rationalistiske projekt, idet rationaliteten ikke
blot er en tilgang til verden eller et karaktertræk ved verdens struktur,
men også kernen i menneskets natur.
Oplysningstidens menneskesyn er også knyttet til sekulariseringsprocessen, hvor et teocentrisk menneskesyn erstattes af et antropocentrisk
menneskesyn. Middelalderens kristne menneskesyn anså menneskets
natur som værende statisk i den forstand at den sociale placering, man
blev født ind i, ikke var noget man kunne ændre på senere i livet. Menneskets sociale placering og samfundets struktur var ontologisk givet.
Mennesket var placeret mellem engle og dyr og havde således både
andel i det guddommelige, åndelige og sjælelige på den ene side og i
det dyriske, materielle og legemlige på den anden side. Konger, adelige og gejstlige havde mere andel i det guddommelige end bønderne.
Forskellen på konge og bonde var ontologisk givet som forskellen på
mennesker og dyr og på dyr og mineraler (Engelsted, 1987, side 103-5).
Med humanismens fremkomst i renæssancen lægges kimen til oplysningstidens opgør med middelalderens kristne menneskesyn. Eksempelvis værket “Om menneskets værdighed og fortræffelighed” (1452)
af Giannozzo Manetti, hvori han “priser menneskets frie stilling på tilværelsens stige mellem englene og dyrene.” (Kjørup, 2000, side 66). Et
eksempel på opgøret med middelalderens kristne menneskesyn fra oplysningstiden er at finde i Mozarts ‘Tryllefløjten’, hvor præfekten om
Tamino siger: “Han er en prins”, hvortil Sarastro svarer “Mere end det han er menneske!” (Mozarts ‘Die Zauberflöte’ (1791) i Jensen og Nielsen,
1991, side 35). Om denne passage i ‘Tryllefløjten’ skriver Jensen:
“Denne replik - »han er et menneske« - citeres ofte som udtryk for samtidens nye humanitetsidealer: »Alle mennesker er
lige fra fødselen; fra vores forældre arver vi kun det animalske liv, og der er ikke den ringeste forskel på konge, greve,
borger og bonde. Jeg finder at ingen hverken guddommelig
eller naturlig lov går mod denne lighed«, skrev Josef den
12

Kant skelner her ikke mellem forstand og fornuft, som han gør i ‘Kritik der Reinen
Vernunft’ (1781).

58

Almendannelse

Anden13 til sin mor Maria Theresia i et brev; han har altså
ment det samme som Sarastro.”
(Jensen og Nielsen, 1991, side 131)
Den sociale placering, som mennesket fødes ind i, afspejler således ikke
menneskets natur. Menneskets kerne er ikke at være bonde eller prins,
men at være et fornuftsvæsen og derfor kan menneskets sociale placering, religiøse praksis, moral, etik etc. ændres ved brug af fornuften.
Det er et grundlæggende træk ved oplysningstidens menneskesyn, at
det enkelte menneskes myndighed, såvel som samfundets sociale strukturer og udvikling ikke længere blev opfattet som værende afhængigt af
Gud, men blev set som menneskets egen opgave og eget ansvar. Vejen
til myndighed var oplysning og vejviseren var fornuften, rationaliteten.
At mennesket bliver myndigt gennem oplysning, er et andet grundlæggende træk ved oplysningstidens menneskesyn. Tanken om, at mennesket kan blive myndigt, kan blive autonomt, knytter oplysningstidens
menneskesyn, sekulariseringsprocessen og dannelsesidealet sammen:
“[...] man [ville] ikke kunne forestille sig udfoldelsen af den
klassiske dannelsestanke uden den frisættelse, som sekulariseringsprocessen startede, og som åbnede muligheder for, at
mennesker opfattede sig selv som subjekter, der var i stand
til at udøve fornuftig selvbestemmelse, mere præcist formuleret: som subjekter, der principielt er i stand til at uddanne
sig til fornuftig selvbestemmelse.”
(Klafki, 2002, side 30. Forfatterens kursivering)
Individualiseringen - det at opfatte sig selv som subjekt med en vis autonomi - er en del af sekulariseringsprocessen og en øget social mobilitet:
“[...] det enkelte menneske blev mere og mere alene og selv
måtte danne sig en mening, danne sig. Når dannelse før og
efter 1750 var noget meget forskelligt, kan det forklares ud
fra helt nye måder at arbejde og leve på, med sekularisering
og demokratisering som de vigtigste nydannelser. Bruddene
kom til udtryk i bl.a. Immanuel Kants filosofi, som stærkt
betonede den enkeltes ansvar.”
(Haue, 2000, side 19)
På det politiske plan kommer denne individualisering blandt andet til
udtryk i Den amerikanske Frihedserklæring (1776) og i parolerne om
friheden, lighed og broderskab i Den franske Revolution (1789) (NabeNielsen, 2008, side 53-55).
Troen på, at mennesker kan uddannes til myndighed, gør oplysningstidens tanker relevante i dannelsessammenhænge. Mennesket kan med
13

Østrigs kejser, 1780-90.
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Kants ord i kraft af fornuften og oplysning forandres fra at være umyndigt til at blive myndigt.
De klassiske dannelsesteorier
De klassiske dannelsesteorier blev formuleret i slutningen af oplysningstiden (1770-1830) primært af tyske tænkere som Immanuel Kant (17241804), Johann Gottfried von Herder (1744-1803), Karl Wilhelm von Humboldt (1767-1835) og Johann Friedrich Herbart (1776-1841) med flere
((Klafki, 2002, side 29), (Jeppesen og Kristensen, 2002, side 102) og
(Nabe-Nielsen, 2008, side 16-18)).
Dannelse er den danske oversættelse af det tyske ord Bildung.14 Ordene dannelse og Bildung betegner både en proces og et produkt. Således
opfattes dannelsesbegrebet også (Nordenbo, 2003, side 25). Det er på én
gang både vejen til opnåelse af myndighed (at blive dannet) og det at
besidde myndighed (at være dannet). Bildungbegrebet havde oprindeligt den teologiske betydning, at mennesket skulle dannes ved at stræbe
efter et ’imago Dei’ ((Haue, 2003, side 53), (Jeppesen og Kristensen, 2002,
side 101) og (Nordenbo, 2003, side 25)). Denne teleologiske ide om, at
menneskets formål er at aktivere dets potentialer, går igen i dannelsestanken om personlig udvikling fra umyndighed til myndighed, hvilket
Humboldt udtrykker således:
“Vernunftweg - Es soll die Bestimmung des Menschen als das
letzte seines Strebens und der höchste Maβstab seiner Beurteilung aufgesucht werden. Nun aber ist die Be/stimmung
des Menschen als eines freien und selbsstätigen Wesens alleing in ihm selbst enthallen.”15
(von Humboldt, 1956, side 65)
På det samfundsmæssige plan er oplysningstiden også karakteriseret
ved optimisme og udviklingstanken:
“[...] menneskehedens historie i sidste ende var historien om
humanitetens fremskridt, en historie om befrielse fra både
den uigennemskuede afhængighed af naturkræfterne og fra
den menneskeskabte begrænsning i menneskets udfoldelsesmuligheder, det vil sige fra den ulighed, samfundet producerede.”
(Klafki, 2002, side 54)
14

Begrebet bliver brugt først gang i pædagogisk sammenhæng af Herder i 1769 (Haue,
2003, side 52).
15 “Her vil vi søge menneskets bestemmelse som det endelige mål for dets stræben og
den højeste målestok for dets berømmelse. Nu er imidlertid menneskets bestemmelse
[angives som dannelse andetsteds i teksten] som et frit og selvaktiverende væsen alene
indeholdt i det selv.”
(Oversat i Klafki, 2002, side 33. Forfatterens parentes.)
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Denne fremtidsoptimisme har rødder i bandt andet Francis Bacons og
Thomas Mores værker. Bacons ‘Novum Organum’ fra 1620, der er et
tidligt eksempel på drømmen om, at mennesket kan frigøre sig mere
fra naturen ved gennem videnskaben, at forstå og dermed beherske
den bedre. Mores (1478-1535) ‘Utopia’ fra 1515-6 formulerer tilsvarende
drømmen om menneskets mulighed for at indrette samfundet, så mere
frihed opnås for den enkelte.
Fremtidsoptimismen i forhold til at ændre samfundets sociale strukturer,
som More fokuserede på, er ikke blot et ideal og håb, men også en
kritik af samtidens og historiske sociale strukturer. Humboldts ide om,
at dannelse beror på frihed, er et eksempel på, at håb og kritik går hånd
i hånd:
“Menneskets sanne mål - ikke det som vekslende tilbøyeligheter, men det som den evig uforanderlig fornuft foreskriver
- er den maksimale dannelse af evner og krefter til et harmonisk hele. Den første og uunnværlige betingelse for denne
dannelse er frihet.”
(Humboldts ‘Dannelsesteori’ (1903) citeret i Myhre, 1969a,
side 12)
Humboldt specificerer sine visioner for fremtiden og kritik af det eksisterende ved at slå til lyd for, at dannelse skal være for alle ((Klafki,
2002, side 34), (Jeppesen og Kristensen, 2002, side118) og (Haue, 2003,
side 55)), så
“[...] at enhver, også den fattigste [skulle modtage] en fuldstændig dannelse som menneske.”
(Humboldts ‘Der litauische Schulplan’ (1809) citeret i Klafki,
2002, side 34)
Humboldts argument for at dannelse skulle være for alle var, at det ville
sikre samfundet mod en social polarisering, der i sidste ende kunne føre
til uroligheder (Haue, 2003, side 56).
Det er ideen om, at dannelse er for alle, der i følge Humboldt og andre af de klassiske dannelsesteoretikere gør dannelsen almen, eller med
andre ord gør dannelse til almendannelse.16 Det almene i almendannelsen er dog ikke kun et spørgsmål om hvem, der skal dannes, men
også om hvad, de skal dannes i. Det stod klart for de klassiske dannelsesteoretikere, at man ikke kunne lære alt og at det heller ikke var alt,
som var velegnet til at danne mennesket. Derfor måtte der udvælges et
indhold til undervisningen. Humboldt mente (jævnfør citatet om friheden på side 60), at det afgørende spørgsmål for at opnå dannelse bliver,
hvilket indhold der er bedst til at udvikle og styrke den indre værdi i
16

Almendannelsesbegrebet blev første gang anvendt i 1806 af Johann Friedrich Herbart (Haue, 2000, side 20-21.).
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mennesket. Udvælgelseskriteriet for Humboldt var, at indholdet overbevisende skulle fremhæve menneskelige kvaliteter til efterfølgelse og
således udvikle og styrke den indre værdi i mennesket. Som en af de
fremmeste repræsentanter for nyhumanismen, mente Humboldt, at et
eksemplarisk ideal til efterlevelse var at finde i det antikke Grækenland.
Formuleret med Grue-Sørensens ord:
“[...] det græske menneske var et navnlig for hans [Humboldts] samtid gavnligt ideal, fordi dennes [samtidens] opmærksomhed mere var rettet mod ting og forhold end mod
mennesker, mere mod masserne end individet og mere mod
det ydre nytte end mod den indre værdi. Og dette beklagelige forhold kunne der kun rådes bod på ved, at man tog
grækerne til forbillede, fordi disse gav det højeste eksempel
på menneskeværdighed, ro, harmoni og skønhedssans.”
(Grue-Sørensen, 1966, side 232. Mine parenteser)
Det nye i nyhumanismen skal ses i forhold til Renæssancens ’gammelhumanisme’. De afgørende forskelle mellem ny- og renæssancehumanisme
er dels, at nyhumanismen udfoldede sig i den tysksprogede kulturkreds
i modsætning til renæssancehumanismen, der er knyttes til latinsk (italiensk og fransk) og græsk kultur og sprog, og dels at nyhumanismen
anser den græske kultur i antikken som inspiration og eksempel til efterfølgelse, hvorimod renæssancehumanismen i så vidt omfang som mulig
imiterede og reproducerede de græske normer, som den anså for at være
indiskutable (Jeppesen og Kristensen, 2002, side 105). Forskellen mellem
nyhumanisme og gammelhumanisme kan forklares med Herders tanke
om, at mennesket historisk set ikke er en konstant størrelse, men er
bestemt af den samtid det lever i. På baggrund af denne indsigt forekommer Renæssancehumanismens forsøg på at reproducere og efterligne det antikke Grækenlands menneske derfor ufrugtbar, men Herders
historiebevidsthed besad renæssancehumanismens tænkere ikke (Haue,
2003, side 59).
Humboldts ideer førte til tanken om at gøre latin og oldgræsk til kernen i
det tyske gymnasium. Denne ide om dannelse stod dog ikke uimodsagt.
Som nævnt var Herbart den første til at anvende begrebet almendannelse i 1806 og det almene for ham bestod i at udvikle en mangesidig
interesse som grundlag for at give eleverne en stærk moralsk karakter.
Om Herbarts interessebegreb skriver Haue:
“Interesse er ensbetydende med selvvirksomhed, og interesse skal være mangesidig. Derfor kunne eleverne i den lærde
skole ikke nøjes med at lære de klassiske sprog, men måtte
også undervises i matematik, moderne sprog og naturvidenskab.”
(Haue, 2003, side 61)
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Årsagen til, at mangesidighed ikke kan opbygges ud fra de klassiske
sprog alene, begrunder Herbart psykologisk i en kritik af fakultasteorien:17
“Herbart argumenterede imod denne teori [fakultasteorien]
og mente i stedet, at en flersidig dannelse var nødvendig.
Fagene kunne efter hans mening ikke vikariere for hinanden, og det blev derfor nødvendigt at udvide fagkredsen til
alle de fag, som et samfund havde brug for. Det er derfor
naturligt, at det var Herbart, der første gang brugte begrebet almendannelse, da en større fagkreds i skolen naturligvis
forudsatte, at kun fagenes almene dele blev inddraget i undervisningen.”
(Haue, 2000, side29)
Dette citat viser, at Herbart tager afstand fra nyhumanismen ved at
fokusere på fagenes samfundsmæssige (ydre) nytte. Humboldt mente
(jævnfør ovenstående citat af Grue-Sørensen på side 61), at denne ydre
nytte fortrænger det vigtige ved almendannelsen, nemlig styrkelsen af
den indre værdi i mennesket. Humboldt blev undervisningsminister i
Preussen, hvor han reformerede undervisningssystemet efter sine ideer,
hvilket for det preussiske uddannelsessystem betød at:
“Fra folkeskole til universitetet skulle oppgaven være allmenndannelse uten tanke på praktisk nytte, en tanke som
fik særlig betydning for det nyhumanistiske gymnasium.”
(Myhre, 1969a, side 11)
Ligeledes mødte nyhumanismen modstand fra filantropisterne, der ligesom Herbart ønskede, at uddannelsen skulle indeholde en bred fagpakke, som skulle vægte de nyttige fag, især naturvidenskabelige fag og
legemsøvelser. I Humboldts skolereform af 1812 blev dette nyttige formål ikke helt negligeret. Således fik det tyske gymnasium et dobbeltrettet formål, som både almendannende og nytte- og erhvervsorienteret.
Som så mange andre didaktiske tanker fra det 19. århundredes Tyskland satte også dette dobbelte formål sig spor i det danske gymnasium
((Haue, 2003, side 55 og side 59-60) og (Per Øhrgaards ‘Almendannelse’
i Jørgensen, 1985, side 76)).
17

Fakultasteorien tager udgangspunkt i at opfatte bevidstheden som bestående af flere
uafhængige dele (fakulteter). Fakultasteorien postulerer, at et fakultet kunne styrkes
mere eller mindre ved at styrke et andet fakultet. Øvelser i eksempelvis plangeometri
kan således styrke logisk tænkning (Green, 1964, side 61).
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Almendannelse som selvforståelse og
omverdensforståelse
Jeg vil i dette afsnit begrunde, hvorfor omverdensforståelse og selvforståelse er nødvendige forudsætninger for myndighed og at omverdensforståelse og selvforståelse står i en dialektisk relation. Jeg vil tage udgangspunkt i følgende citat af tidligere rektor på Helsingør Gymnasium
Jens Anker Jørgensen,18 der siger, at de tre grundbegreber i almendannelse er:
“Selvforståelse, omverdensforståelse og personlig myndighed,
og de hænger sammen på den måde, at de gensidigt forudsætter hinanden eller blot er tre sider af samme sag. Omverdensforståelse uden selvforståelse er lige så værdiløs som
selvforståelse uden personlig myndighed. Men tilsammen
præciserer de tre begreber, at undervisningen i lige grad
bør varetage udviklingen af elevernes individuelle og sociale
identitet. Med den sidste sigtes der ikke slet og ret til den
sociale tilpasning, men det at være deltager i den historiske
proces. Dette kræver, at man er ajour, har tilstrækkelig viden
og kompetence til at løse de opgaver man stilles over for i
samfundet og til at formulere nye. Er man ikke på højde med
sit samfund, vil man altid ligge under for det eller stå uden
for det som dets afmægtige kritiker.
(Jørgensen, 1985, side 24-25)
Før jeg i nedenstående udfolder relationerne mellem myndighed, selvforståelse og omverdensforståelse, vil jeg belyse de begrænsninger, som
jeg synes, at de klassiske dannelsesteoretikeres ideer har og uddybe de
dele af de klassiske dannelsesteoretikeres ideer, som for mig at se er
frugtbare at benytte til diskussionen af fysikfagets bidrag til almendannelse i gymnasieskolen i dag.
De klassiske dannelsesteoriers begrænsninger
De klassiske dannelsesteoretikere udfoldede i perioden 1770-1830 almendannelsesbegrebet og de klassiske dannelsesteorier kan karakteriseres ud fra Kants myndighedsbegreb, Herders historiesyn på mennesket, Humboldts ideer om dannelse for alle og på grundlag af frihed og
Herbarts ønske om selvvirksomhed gennem en mangesidighed i fagudbudet.
En af de væsentligste begrænsninger i de klassiske dannelsesteorier er,
at stort set ingen af de klassiske dannelsesteoretikere berørte den socia18

Jens Anker Jørgensen var formand for den arbejdsgruppe om de humanistiske fag,
som Undervisningsministeriet nedsatte i april 1984.
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le armod i store dele af befolkningen, der var i deres samtid,19 hvilket
er paradoksalt, fordi de klassiske dannelsesteoretikere mente, at almendannelse skulle have grobund i frihed og være for alle. Dette paradoks
består med Klafkis ord i:
“[...] den modsætningsfyldte sammenhæng mellem på den
ene side social ulighed og på den anden side humane udviklingsmuligheder eller ‘dannelse’ [...]”
(Klafki, 2002, side 53)
Hvorledes kan man danne mennesker, der ikke lever, men blot overlever? Denne politisk-kritiske dimension blev negligeret af de klassiske
dannelsesteoretikere (Jeppesen og Kristensen, 2002, side 118).
En fornuftig forklaring på dette paradoks er, at oplysningstidens æra
samfundsmæssigt er kendetegnet ved at være en overgangsperiode fra
det feudale stændersamfund til det borgerlige og industrielle samfund.
En overgangsperiode der på alle områder var præget af et opgør med
feudalsamfundets værdier og magtforhold og som derfor også berørte
dannelsestanken:
“Det var borgerskabet der i det 19. århundrede formulerede
en almendannelse, der i princippet skulle være uafhængig
af, hvilken stand man tilhørte. Det var en protest mod især
adelens dannelsesmonopol.”
(Haue, 2000, side19)
De omvæltninger, som borgerskabet stod i spidsen for havde ikke Mores
sociale retfærdighed i fokus, men var primært en kritik af det feudale
stændersamfunds ideologi.
Borgerskabet begyndte hurtigt at forveksle den aktuelle borgerlighed
med den almene, at forveksle “le bourgeois” med “le citoyen”. Altså
at værne sig mod og distancere sig fra landarbejdere og det hastigt
voksende industriproletariat:
“Konceptet for almendannelsen forfaldt og blev til et samfundsprivilegium, det indgik ’ægteskab med besiddelsen’ og
blev bevidst og målrettet bragt i anvendelse som en social
afgrænsning over for de ’udannede, besiddelsesløse masser’,
der opstod som proletariat i kølvandet på den industrielle
udvikling.”
(Klafki, 2002, side 33)
Siden 1960’erne er det blevet påpeget, at dannelsesbegrebet som fænomen deskriptivt set har været et ideologisk begreb i form af at være
elitært og udemokratisk (Klafki, 2002, side 33).
19

Som vi globalt set desværre i høj grad stadig lider under.
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Professor på Institut for Æstetiske Fag ved Aarhus Universitet, Svend
Erik Larsen har forsket i dannelsesfilosofi og dannelsesbegrebets idéhistorie.20 På et seminar givet ved IMFUFA betegnede han den ideologi,
der i det meste af det 19. og 20. århundrede har været knyttet til almendannelsesbegrebet som spidsborgerlig. I følge Svend Erik Larsen peger
det på to ting; en indsocialisering i civilisationen og en elitetænkning
(Larsen, 2004, seminarnoter.).
Denne indsocialisering har hovedsagligt været en tilegnelsesproces der
var præget af et humaniorafagligt, særligt litterært indhold (Schmidt,
1999a, side 40). Eleverne skulle kunne deres Ovid. At være almendannet var at være lærd, hvilket har givet begrebet klang af finkultur og
spidsborgerlighed. Man blev dannet ind i en humanioratradition og således indsocialiseret i civilisationen. Således er Francis Bacons ideer om
frihed gennem naturbeherskelse ikke med i det spidsborgerlige dannelsesbegreb.21
Man kunne til Svend Erik Larsens spidsborgerlighed tilføje et par karakteristika mere, nemlig dels mangel på praktisk nytte og dels individualisme forstået som selvtilstrækkelighed. Jeppesen og Kristensen benytter
også begreberne individualisme og afstandtagen fra nytte i sin karakteristik af nyhumanismen:
“[...] der [er] tale om en [dannelses-]proces, der er knyttet
til den individuelle selvvirksomhed og af samme grund må
udfolde sig i frihed og distance til den praktiske verden og
dennes nytteorientering - det afgørende er den frie beskæftigelse med og indlevelse i den åndelige verdens produkter.”
(Jeppesen og Kristensen, 2002, side 106)
Dette spidsborgerlige almendannelsesbegreb har Mogens Niss udfoldet
med følgende karikerende ord:
“Den typiske karikatur af almen dannelse gør den til en:
• usammenhængende sværm af facts og fænomener, som
man burde kende (til), fx kongerækken med årstal, navne på Spaniens byer og floder, hovedaktørerne i den
franske revolution, handlingen i Erasmus Montanus, de
vigtigste slægter og ordner i dyreriget og planteriget,
planeternes navne og rækkefølge, titlerne på Shakespeares kendteste skuespil, Beethovens femte symfoni (i
hvert fald 1. sats), borddamens placering i forhold til
20

Denne del af Svend Erik Larsens forskning er relevant for min afhandling, dels fordi
han har knyttet den til arbejdet med gymnasiereformen og dels fordi han ikke kun ser
på dannelse ud fra sit eget hovedområde, men også indfanger naturfagenes relation
til dannelse.
21 Naturvidenskabs bidrag til almendannelse vender jeg tilbage til i afsnit 3.3.
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bordherren, uforeneligheden af tør hvidvin med ost,
osv., osv.
• en lige så usammenhængende sværm af ting, man burde kunne udføre, såsom at recitere passager fra litteraturens hovedværker, herunder salmevers, synge (med på)
melodier fra den danske sangskat, danse engelsk vals og
lanciers, udtale vokalen ‘a’ tilfredsstillende, bruge hummergaffel og snegletang korrekt, beherske adfærdskodex ved kirkekoncerter, opremse den lille og (halvdelen af) den store multiplikationstabel, præstere korrekt
stavning og tegnsætning, besidde en smuk læselig og
regelmæssig håndskrift, angive de tyske præpositioner,
der styrer akkusativ, nævne Egyptens syv plager, klare
sig på fremmedsprog, osv., osv.
Idet begge dele fås i flere pakkestørrelser, reduceres almendannelse i denne karikatur simpelthen til besiddelse af det
store eller lille middagsselskabskonversations- og adfærdsdiplom,
med eller uden guldrand, eventuelt suppleret med kørekort
til de bonede gulve.”
(Niss, 2000, side 25-26. Forfatterens kursivering)
Mogens Niss bifalder ikke men beklager sig derimod over denne spidsborgerlige almendannelse, idet den er et udtryk for en reducering af almendannelsesbegrebet til kundskaber og indsigt i stil med Emma Gad
og Trivial Pursuit.
De begrænsninger, der ligger i de klassiske dannelsesteorier og deres
virkningshistorie i form af at repræsentere spidsborgerlighed, kan mindre farverigt formuleres således:
1. at almendannelse er om de mange, men for de få.
2. at almendannelse er konformitet og indsocialisering og ikke reflekterende og kritisk.
3. at almendannelse er et individualistisk projekt i betydningen selvtilstrækkelighed og er ikke et individualistisk projekt i betydningen selvforståelse og omverdensforståelse.
4. at almendannelsesbegrebet tænkes som humaniora frem for naturvidenskab og teknologi, herunder at der er tale om unyttig
finkulturel viden og ikke praksisorienteret viden forstået i bred
forstand.
De tre første punkter hører ind under dette afsnits diskussion om formålet med almendannelse.
Jeg vil ikke behandle spørgsmålet i punkt 1 om, hvorvidt almendannelse er for de mange eller for de få, udover at fastslå, at jeg mener, at
almendannelse bør være om de mange og for de mange.
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Derimod vil jeg i resten af dette afsnit om formålet med almendannelse
fokusere på at diskutere de klassiske dannelsesteoriers begrænsninger
i forhold til punkt 2 og 3, med henblik på formuleringen af min egen
forståelse af formålet med almendannelse.
Det sidste punkt er en del af diskussionen af indholdet i almendannelse
og vil blive behandlet i afsnit 3.3.
Tilpasning og kritisk stillingstagen
Fænomenet almendannelse opfattes ofte som konformt og apolitisk og
almendannelse som produkt og proces sættes lig tilpasning. Men omvendt indeholder begrebet almendannelse kritiske og politiske aspekter
gennem inklusionen af centrale begreber som myndighed, fornuft og
frihed.
Forholdet mellem på den ene side konformitet og indsocialisering og
på den anden side kritik og refleksion vil jeg udfolde, ved at se på
spændingsfeltet mellem almendannelse som tilpasning og almendannelse som kritisk stillingtagen. Jeg ser det som et spændingsfelt og ikke
som en modsætning, idet jeg mener, at det er et spørgsmål om at vægte
tilpasning og kritisk stillingtagen og ikke et spørgsmål om at vælge.
Et eksempel på en af disse to forskellige måder at tænke almendannelse
på kan være filologen Mette Nordentoft. Hun betragter modsætningen
mellem, med hendes ord, konsensusopfattelse og en konfliktopfattelse af
samfundet som grundlæggende for formålet med almendannelse. Med
hendes ord:
“På den ene side har vi indpasning i civilisationen, inddannelsen. Det kan være kulturel og politisk tradition, kulturarven, de vestlige frie demokratiers friheder og magtfordelinger. Det kan også være en ret kvalifikationsnær form
for erhvervsrettet ‘dannelse’ til fleksibilitet, ofte præget af
kreative og kommunikative mål.
På den anden side den dannelsespædagogik der tager udgangspunkt i den menneskelige natur, med støtte til de unges evne til at vurdere og tage ansvar for konsekvenserne.
I så fald søger man at give de unge muligheder for at udvikle sig på deres egne vilkår, ud fra forudsætninger som
de selvstændigt bygger op, med den mulighed at de vender
sig kritisk eller oprørsk imod civilisationen, traditionen, mod
samfundets institutioner.”
(Nordentoft, 90 1, side 33)
Denne modsætning afspejler en anden modsætning, nemlig om man
tager udgangspunkt i civilisationen eller i den menneskelige natur. Nordentoft tager afstand fra konsensusopfattelsen, som hun andetsteds kal-
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der for konserverende og som vægter den personlige udvikling højt.
Hun abonnerer i stedet på konfliktopfattelsen, som med hendes ord er
en reformbevidst opfattelse, der er rettet mod den enkelte borgers deltagelse i politisk-demokratiske aktiviteter (Nordentoft, 90 1, side 33)22 .
Nordentoft uddyber ikke, hvad hun lægger i ‘den menneskelige natur’,
men hun ser en klar modsætning mellem unges indpasning i civilisationen og unges udvikling ud fra egen natur. Jeg synes dog, at det er
vigtigt at fastslå, at menneskets natur er social (Se eksempelvis Hellesnes, 1976, side 38). Som Aristoteles formulerer det; det menneske, der
lever alene, er ikke et menneske, men enten en gud eller et dyr. At
mennesket grundlæggende er et socialt væsen går fint i spænd med oplysningstidens menneskesyn og tanke om, at menneskets sociale status
ikke er givet ved fødslen, men at mennesket gennem livet kan dannes
ved oplysning:
“Fornuftighed, selvbestemmelsesevne, tanke- og handlefrihed opnår subjektet kun gennem en tilegnelsesproces og et
opgør med et indhold, der i første omgang ikke stammer fra
subjektet selv, men derimod fra en objektivisering af hidtidig
menneskelig kulturaktivitet i ordets bredeste forstand.”
(Klafki, 2002, side 33)
Udover at Klafki her læner sig op ad oplysningens tro på, at mennesket
kan dannes fremhæver citatet to vigtige pointer. Den ene pointe er, at
indholdet i almendannelse ikke stammer fra subjektet selv. Den personlige udvikling hænger uløseligt sammen med tilegnelse og oprør med et
indhold, som de klassiske dannelsesteoretikere kaldte humanitet, menneskehed, objektivitet, verden etc. (Klafki, 2002, side 33). Denne pointe
vil jeg uddybe senere i afsnittet ‘Almendannelse som selvforståelse og
omverdensforståelse’.
Den anden pointe er netop, at almendannelse både er en tilegnelsesproces og en kritik af et indhold. Nordentofts modsætning mellem konsensusopfattelse og konfliktopfattelse fremstår for mig at se alt for unuanceret, idet de begge repræsenterer en tilegnelsesproces. Enhver almendannelse – både den kritiske og den konforme – er med andre ord udtryk
for en socialisering. Men der er selvfølgelig gode og mindre gode måder
22

En mere aktuel formulering af en kritisk stillingtagen som et centralt aspekt i almendannelse i et postmoderne samfund er at finde i (Gur-Ze’ev, 2003), hvori formålet
med almendannelse er at undgå en hegemonisk ideologi gennem ’counter-education’.
(Et godt bud på et dansk fagudtryk for ’Counter-education’ kunne være ’modkvalificering’ (Illeris, 1993).):
“As an attempt at the realisation of Bildung in a postmodern reality,
counter-education can offer specific strategies of critical reconstruction of
the apparatuses and violence that create the ’I’ as a centre for reflectivity
(as different from reflection), as a focal point for reified ’free will’.”
(Gur-Ze’ev, 2003, side 92)
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at blive socialiseret på, hvilket Jon Hellesnes, der er professor i filosofi
ved Universitet i Tromsø, påpeger:
“Jeg skelner mellem to former for socialisering, to måder
at blive ‘samfundsvæsen’ på, nemlig tilpasning og dannelse.
Tilpasning går ud på, at folk bliver socialiseret på plads i
det sociale system, at de lærer ‘spillereglerne’, uden at erkende, at ‘spillet’ kan diskuteres og forandres. Tilpasningssocialiseringen reducerer mennesket til objekt for politiske
processer, som de ikke erkender som politiske; et tilpasset
menneske er således mere genstand for styring og kontrol
end et tænkende og handlende subjekt.
Dannelse går ud på, at folk bliver socialiseret ind i problemstillinger, som angår forudsætninger for det, som sker rundt
om dem og med dem. Dannelses-socialiseringen emanciperer
mennesker til at være politiske subjekter.”
(Hellesnes, 1976, side 18. Forfatterens kursiveringer.)
Hellesnes kalder tilpasningssocialiseringen for indoktrinering og dannelsessocialisering for politisk bevidstgørelse og knytter indoktrineringen til det oldgræske idiotes23 og den politiske bevidstgørelse til det at
være myndig og fri. Med udgangspunkt i denne reference til det oldgræske idiotes og afvisningen af indoktrineringen knytter Hellesnes det
politiske aspekt i sit dannelsesbegreb til mennesket som fornuftsvæsen,
idet mennesket af Aristoteles både kaldtes for et politisk dyr24 og for det
fornuftige dyr. Dette er for Aristoteles ikke to modstridende karakteristika ved mennesket men derimod to sider af samme sag (Hellesnes, 1976,
side 21-2). Hellesnes knytter - ligeledes med udgangspunkt i Aristoteles
- myndighed og frihed til det politiske menneske:
“Aristoteles anså den borger, som unddrog sig politikken,
som afpolitiserede sit liv, for at være idiot. Den oprindelige
brug af ordet idiotes gik altså på dette, at en borger undveg
politikken og dermed ansvaret for fællesskabet. At sige om
et menneske at det ikke er politisk, ville for Aristoteles være det samme som at sige, at det ikke er egentlig myndigt
og frit. Borgeren, som undviger politikken, undviger i følge
Aristoteles sin frihed. Han gør andre til herrer over sit liv.”
(Hellesnes, 1976, side 21)
En neutral videreformidling af ‘vor fælles kulturarv’ anser Hellesnes for
at være manipulerende og indoktrinerende undervisning. “Den som ikke tør vove pelsen og politisere i skolen, havner blandt indoktrinerings23

Ordet ‘idiotes’ betyder egentlig privatmand, hvilket skal ses i modsætning til en
samfundsborger. En idiot er med andre ord ikke politisk tænkende og agerende.
24 Politisk kommer af det græske ord ‘polis’, som betyder bystat. Det vil sige, at et
politisk dyr er et samfundsdyr.
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apostlene, hvad enten han vil eller ej. Den som ikke tør vove pelsen, tør
egentlig ikke vove demokratiet.” (Hellesnes, 1976, side 22). Jeg er enig
med Hellesnes. Sagt med mine ord, så bliver lærerne passive funktionærer, hvis de afpolitiserer undervisningen og skolen bliver i så fald
ikke i stand til at sørge for at udvikle elevernes demokratiske indsigt og
evner. Enhver undervisning er ikke blot uundgåeligt en socialiseringsproces, men også uundgåeligt en indoktrinering. Jeg mener dog, at det
har en klar demokratisk gevinst, hvis socialiseringen i undervisningspraksis sker som politiseren, idet underviseren her åbenlyst vedkender
sig sin partiskhed og stiller den til debat, hvorimod en underviser, som
hævder at være upartisk ikke opfordrer til debat og er uærlig.
Set ud fra en opfattelse af formålet med almendannelse som kritisk
stillingtagen er der også en anden gevinst ved at forholde sig til ‘vor
fælles kulturarv’, nemlig at man kort sagt må kende til den tradition,
man forholder sig kritisk til. Jeg mener, at Per Øhrgaards har fat i den
lange ende, når han skriver: “Netop den, der vil lave tingene om, må
vide, hvordan de ser ud.” (Per Øhrgaards ‘Almendannelse’ i Jørgensen,
1985, side 84). Hvis man ikke forholder sig til og kender traditionen
bliver ens kritik sekterisk:
“I dag overses det ofte, at normer og former også kan være
demokratiserende: de kan læres, og kan man dem, er man
på højde med andre. Kan man dem ikke, er man udleveret
til den stærkeres ret og magt. Derfor hører der til almendannelse en bekendelse til tradition - ikke en accept eller ukritisk
underdanighed, men indsigt i, at dette er vor tradition, det
er den ramme, vi træder ind i, og som vi skal kende, hvis
vi ikke skal forgå som mennesker - eller spille bevidstløse,
abstrakte roller, som man kan se det både hos etablerede og
oprørere.”
(Per Øhrgaards ‘Almendannelse’ i Jørgensen, 1985, side 82-3)
Hvis man som Kant tager udgangspunkt i myndighedsbegrebets opfattelse af almendannelse, så synes jeg, at Hellesnes’ og Øhrgaards argumenter for, at indsigt i traditionen er en del af almendannelse fint
viser, at omverdensforståelse er knyttet til myndighed. Og at kritisk stillingstagen må knyttes til almendannelsesmålet, hvis myndighed forstås
som evnen til selvbestemmelse i kraft af personlig indsigt og kunnen og
myndighed ikke forstås som samfundsmæssig blåstempling og tilladelse
til udøvelse af sociale, økonomiske og politiske rettigheder.
Omverdensforståelse giver selvforståelse og myndighed
Ovenstående afsnit ‘Tilpasning og kritisk stillingstagen’ og den sidste
del af citatet af Jens Anker Jørgensen på side 63 har allerede belyst, at
indsigten i de samfundsmæssige, kulturelle og naturmæssige rammer,
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det vil sige omverdensforståelse, er en forudsætning for at udvikle det
kritiske aspekt af almendannelse og dermed myndighed. Ikke blot hvordan man bedst kritiserer det kritisable, men også at kende rammerne
for hvad der er muligt og ønskeligt at kritisere. Omverdensforståelse
giver indsigt i, at man sagt med et banalt eksempel godt kan ændre på
juridiske love, mens det ikke er muligt at ændre på naturlove:
“Tanken om det dannende menneske er utopien om det menneske, som ikke sætter sig ud over alle normer, men i frihed
og myndighed accepterer bestemte begrænsninger og spilleregler for at virke desto mere og bedre inden for dem [...]”
(Per Øhrgaards ‘Almendannelse’ i Jørgensen, 1985, side 77)
Det dialektiske forhold mellem frihed og begrænsninger finder vi også
hos Humboldt:
“Selv det frieste og mest uavhengige menneske ville ikke
nå den høyest mulige utvikling under ensformige og karrige
forhold. Riktignok er nå denne mangfoldighet på den ene
side alltid en følge af frihet; men på den anden side gis det
også en slags begrensning som istedenfor å innsnevre menneskene skaper forutsetninger for en rik utvikling gjennom
en gunstig utformning av forholdene omkring dem, slik at
både frihet og begrensning på sett og vis er det samme.”
(Humboldts ‘Dannelsesteori’ (1903) citeret i Myhre, 1969a,
side 12)
Frihed er altså ikke et synonym for et ubegrænset handlerum, men skal
derimod forstås som frihed i Villy Sørensens definition, der siger, “at
frihed ikke er at kunne gøre lige hvad man vil, men at kunne se en mening med det, man gør.” (Per Øhrgaards ‘Almendannelse’ i Jørgensen,
1985, side 79). Jo mere omverdensforståelse eller med andre ord kendskab til de sociale og naturmæssige rammer, jo mere selvforståelse og
dermed mere selvbestemmelse (myndighed) og frihed. Ved at individet
bliver mødt med naturens regelmæssigheder, struktur og forandringer
og mødt med samfundets værdier, kulturer med mere, så opbygges rammerne, hvori individet kan placere sig selv. At have selvforståelse er at
vide hvor man som natur og kultur befinder sig på landkortet. Og det
kræver jo, at man ved, hvordan landkortet ser ud.25
Selvforståelse giver omverdensforståelse og myndighed
Som nævnt i afsnit 1.6 ‘Videnskabsteoretisk positionering’ i kapitel 1 så
er erkendelse grundlæggende subjektiv, forstået således at enhver form
25

I fysikundervisningen bliver forståelsen af de sociale og naturmæssige rammer primært opbygget af henholdsvis metafagligheden og fagfagligheden.
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for erkendelse er knyttet til en konkret situation og er forankret i konkrete forudsætninger hos subjektet. Erkendelse vil altid være bundet til
den historiske, kulturelle, sociologiske etc. situation. Da erkendelse ikke bare tager udgangspunkt i, men er uløseligt forbundet med sådanne
konkrete forudsætninger og således ikke er forudsætningsløs, så må betydningen af objektivitet dermed få en anden mening end det at være fri
for forudindtagethed. I stedet for må objektivitet dække over, at man reflekterer over sin forudindtagethed. Det har som konsekvens den vigtige
pointe, at man således får en bedre, mere objektiv omverdensforståelse,
hvis man har selvforståelse. Bedre selvforståelse giver altså bedre omverdensforståelse. Selvforståelse er nemlig indsigten i, hvilke vinklinger,
værdier, forudsætninger og så videre man opfatter omverden med. Har
man ikke selvforståelse, så er man snæversynet, idet man ikke indser, at
ens forståelse af omverden er afhængig af ens egen erkendelsessituation.
I forhold til faglig selvforståelse benytter Kant begrebet fagkyklop til at
beskrive en faglig bornerthed (Schmidt, 1999a, side 40)(Schmidt, 1999c,
side 254).
Selvforståelse eller evnen til at se sig selv udefra kalder Schmidt for at
overskride sig selv:
“Dannelsesproblematikken kan i kort form beskrives som friheden til om nødvendigt at overskride sig selv. Selvoverskridelsen er således grundform for dannelsesproblematikken. [...]
Når vi – som ovenfor – hævder, at overskridelsen er grundformen indebærer det, at dannelsen er æstetisk i sit væsen
[...] Vi taler her ikke om den klassiske æstetiks forestilling
om det skønne eller om det sublime, men om det generelt
grænseoverskridende som allerførst lader en grænse komme
til syne – som nu individualiteten.”
(Schmidt, 1999a, side 40. Forfatterens kursiveringer)
Almendannelse som et uddannelsesmål har tilegnelsen af fag som omdrejningspunkt og omverdensforståelsen i uddannelsessystemet er den
forståelse, der opnås i tilegnelsen af fagene. Individet skal altså overskride sig selv, række ud mod ’noget’. Dette ’noget’ er med andre ord
’hvad der skal vides’ for at blive almendannet. Det er i følge Schmidt
først og fremmest i faglig henseende, at bornertheden skal overskrides,
hvilket er inspireret af Kant, der mener, at:
“Videnskaben skal forenes med smag, for ellers risikerer vi,
at man blot optræder i karakteren lærd, som vidende. Man
kan vide så meget det kan være uden at man af den grund
er dannet. Man er enøjet, hvis man ikke også får smagen af
det humanistiske element med.”
(Schmidt, 1999a, side 40)
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Med det humanistiske element mener Kant (og Schmidt) ikke, at det
er humaniorafag som sådan, der sikrer smagen, men det er snarere et
filosofisk refleksivt element:
“En humanistisk dannelse skal sikre udøverne mod den enøjede lærdhed og mod den almene forråelse. Og dog er denne forsikring ikke det samme som, at disse momenter er selve
formålet med humanistisk vidensproduktion. Pointen er snarere, at videnskaber - herunder humanvidenskaberne - falder
ud af "filosofien-humaniora", efterhånden som det lykkes at
videnskabeliggøre dem. Derfor er det overladt en type filosofi at fastholde det humanistiske element.”26
(Schmidt, 1999c, side 254)
Videnskabeliggørelsen er en specialiseringsproces. Smagens dannelse er
en begrænsning af denne videnskabeliggørelse og deraf følgende fagidiosynkrasi. Denne videnskabeliggørelse har også fundet sted i det danske
gymnasium:
“[...] i forbindelse med den store skolereform i 1958 skete der
en yderligere specialisering af gymnasiet, en videnskabeliggørelse af fagene, bl.a. med indførelsen af en samfundsfaglig
gren.”
(Haue, 2000, side 13)
Arkitekterne bag gymnasieordningen fra 1958 var bevidste om problemerne med denne specialisering i gymnasiet og forsøgte at skabe en
fælles referenceramme ved at uddele ‘De europæiske ideers historie’.27
Bogen blev langt fra brugt af alle fag, som det ellers var tiltænkt, men
mest benyttet inden for humaniorafagene (Haue, 2000, side 36). Derfor blev gymnasiet opsplittet og især fagene historie og dansk blev repræsentanter for almendannelse, og “De fleste andre fag kunne derfor
koncentrere sig om en videnskabelig dimension.” (Haue, 2000, side 44).
Derfor blev de fleste fag ikke et middel til at opnå almendannelsesmålet, men mål i sig selv (eller i bedste fald studieforberedende), hvilket
Haue beklager, idet han som Schmidt og Kant anser en opdæmning af
specialiseringen, som formålet med almendannelse. Haue ser således
almendannelsens ide som en samlende faktor for gymnasieskolens fagpakke (Haue, 2000, side 5 og side 26).28 Kants, Schmidts og Haues idéer
om, at smagens dannelse forhindrer bornerthed, mener jeg, er præcise
26

Jeg vil i afsnittet ‘Humaniora- og naturvidenskabelige bidrag til almendannelse’
præcisere, hvad denne ‘type filosofi’ er.
27 Jeg vil nu ikke mene, at smagens dannelse alene udgør en sikring mod specialiseringsprocessen gennem videnskabeliggørelse. Et mere effektivt værn mod specialiseringsprocessen vil efter min mening være at blive specialiseret i flere fag og således
undgå fagidiosynkrasi ved at se en fags begrænsninger gennem forståelse af andre fag.
28 Hvormed jeg synes, at Haue gør sig skyldig i at underkende de enkelte fags (og
fysikfagets!) unikke bidrag til almendannelse.
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udtryk for, at selvforståelsen giver omverdensforståelse. I fysikundervisningen er det primært metafagligheden, der kan opbygge smagens
dannelse ved at perspektivere faget. Selvforståelse giver omverdensforståelse gennem metafagligheden.
Afsluttende vil jeg pointere, at selvforståelse og omverdensforståelse ikke i praksis kan adskilles, kun analytisk. Da selvforståelse og omverdensforståelse billedligt sagt er to sider af samme mønt, så ender dannelsesprojektet ikke i selvtilstrækkelighed, idet selvforståelsen ikke kan
opbygges isoleret fra omverdenen:
“Individualitetsbegrebet [...] opfattes af de klassiske dannelsesteoretikere ikke som ‘individualistisk’, som selvcentreret
isolering, tværtimod betyder det altid substantiel individualitet og er karakteriseret ved det individuelles forhold til det
almene.”
(Klafki, 2002, side 33. Forfatterens kursivering)
Med vendingen ‘substantiel individualitet’ påpeger Klafki, at det individuelle aspekt i almendannelsesbegrebet (selvforståelsen) er at udvikle
og besidde grundlæggende karakteristika og egenskaber ved personligheden og ikke blot at udvikle og besidde nogle evner. Udvikling af
selvforståelse er altså en personlig udvikling.
Svend Erik Larsen ser dannelsesbegrebet som et kollektivt begreb: “Dannelse er et fælles anliggende: er kun én dannet er ingen dannet.” (Larsen,
2002, side 39. Forfatterens kursivering), hvilket han mener, er en force
ved almendannelsesbegrebet af samme grund som Klafki; det går op
mod selvtilstrækkeligheden (Larsen, 2003, side 6). Schmidt stiller også
op mod selvtilstrækkeligheden og mener at den kan modvirkes:
“Hvis vi skal modvirke, at selvtematiseringen fører til selvtilstrækkelighed, må vi sikre, at der sker en samtidig produktion
af individualitet og socialitet.”
(Schmidt, 1999b, side 114. Forfatterens kursivering.)
For mig at se er det afgørende at opfatte det individuelle aspekt i almendannelse som selvforståelse og dermed knytte det individuelle aspekt
til omverdensforståelse for at præcisere citatet af Jørgensen på side 63
(som blot påpeger, at både elevernes individuelle og sociale identitet skal
udvikles) og dermed sikre, at “der sker en samtidig produktion af individualitet og socialitet.”. Tilegnelsen af selvforståelse, omverdensforståelse
og myndighed er en personlig udvikling, men ikke en selvcentreret udvikling.
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Afrunding
Som forklaret i dette afsnit benytter jeg almendannelsesdimensionerne
selvforståelse, omverdensforståelse og myndighed til at udspænde mit
almendannelsesbegreb. Begrundelserne for at vælge denne definition
blandt mange andre muligheder er, at denne definition opfylder følgende kriterier, der er relevante og dækkende i forhold til afhandlingens
problemstilling:
1. I den valgte definition af almendannelse, udspænder de tre valgte
almendannelsesdimensioner en konsistent definition.
2. Ved at almendannelsesbegrebet indeholder myndighedsbegrebet
bliver almendannelse er ikke blot lig at være lærd. I myndighedsbegrebet ligger der et handlingsaspekt og et politisk aspekt, hvilket, jeg mener, bør være en af hjørnestenene i et almendannelsesbegreb.
3. Begreberne omverdensforståelse og selvforståelse indfanger fint
det frugtbare spændingsfelt, der opstår mellem fag og individ i
undervisningen. Begrebet forståelse peger desuden på et læringsaspekt, hvilket jo er yderst relevant i afhandlingens problemstilling.
(Alternativt kunne Klafkis almendannelsesbegreb præsenteret på
side 56 benyttes, hvis afhandlingens problemstilling var mere politisk orienteret, da Klafkis almendannelsesbegreb vægter begreber
som medbestemmelse og solidaritet højt.)
4. Begreberne selvforståelse og omverdensforståelse og relationen mellem dem, mener jeg, er meget relevante i forhold til afhandlingens problemstilling, fordi selvforståelsen giver omverdensforståelse gennem metafaglighed og omverdensforståelsen giver selvforståelse gennem fagfaglighed. Med definitionen medfølger der
således et krav til optimering af gymnasiefysikundervisningens
bidrag til almendannelse; både fagfaglighed og metafaglighed bør
inddrages i gymnasiefysikundervisning, fordi de begge bidrager
til almendannelse.
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Jeg vil i dette afsnit undersøge, hvilket almendannelsesindhold der skal
til for at opnå almendannelse gennem myndighed, selvforståelse og omverdensforståelse. Jeg vil som nævnt i dette kapitels indledning belyse
almendannelsesindholdet ved at definere og analysere begreberne formaldannelse og materialdannelse samt humanioras og videnskabsfaget
fysiks relation til almendannelse.
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Formaldannelse og materialdannelse
Siden 1800 har udlægninger af dannelsesteorier med hensyn til dannelsesindhold opdelt sig i grupperne formaldannelse og materialdannelse.
(Nordenbo, 2003, side 34-36)(Klafki, 1983, side 37)29 De to udlægninger
kan kort beskrives således:
“Repræsentanterne for de materielle [materiale] dannelsesteorier vender blikket mod dannelsesforløbets objekt, mod det
indhold, der skal gøres tilgængeligt for den unge generation,
mens tilhængerne af de formelle [formale] teorier derimod
lægger vægt på subjektet [...]”
(Klafki, 1983, side 38)30
Material- og formaldannelse er hverken kontrære i den forstand, at de
i det væsentligste udelukker hinanden, eller er hinandens negationer,
men derimod komplementære måder at betragte dannelsesindholdet.
Der er for mig at se to forskellige måder at opfatte material- og formaldannelse på. Den ene opfattelse fokuserer på, hvad der skal tilegnes for
at blive dannet (materialt indhold eller formale evner) og den anden
opfattelse fokuserer på, til hvad og hvor det tilegnede kan anvendes; er
det tilegnede relevant og anvendeligt i en faglig sammenhæng (materialdannelse), eller er det tilegnede relevant og anvendeligt i generelle
sammenhænge (formaldannelse). Dette skel er vigtigt i begrundelsesdiskussionen af fysikfaget, idet faget synes at kunne begrundes både ud
fra, at faget leverer en anskuelsesform, der kan bruges i mange af livets
sammenhænge og at faget leverer en indsigt, som er vigtigt at kunne
handle og bedømme ud fra i forhold til problemstillinger med fysikfagligt indhold. Jeg har valgt at betjene mig af den førstnævnte i min
diskussion af almendannelsesindhold.
Materialdannelse
Den generelle tese i materiale dannelsesteorier er, at dannelsens væsen
består i tilegnelse af indhold:
“I material dannelse står et konstituerende indhold i centrum
for dannelsen, nemlig det, som den betragtede viden og kunnen vedrører. Udskiftes dette indhold med et andet, bliver
der tale om en anden udgave af (material) dannelse.”(Niss,
2000, side 28)
29

I dette afsnit læner jeg mig meget tæt op ad Klafkis artikel ‘Kategorial dannelse’,
fordi han i den artikel afslutningsvis diskuterer frugtbarheden af en syntese mellem
formaldannelse og materialdannelse. Det vil jeg ligeledes gøre.
30 I artiklen er det forkert oversat til materielle og formelle dannelsesteorier. Se fodnote
3, side 15 i Klafki (2002).
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Udfordringen for material dannelse er at fastlægge et udvælgelseskriterium for, hvad der netop er det “konstituerende indhold”, da ikke
alt vidensindhold er dannelsesindhold. Nogle former for material dannelse har et udvælgelseskriterium. hvor det udvalgte vidensindhold eksemplarisk skal afspejle en helhed. En helhed som eksempelvis kunne
være nyhumanismens idealer, hvor udvælgelseskriteriet er, at indholdet
overbevisende skal fremhæve menneskelige kvaliteter til efterfølgelse.
Denne helhed afspejler den ideale selvforståelse og giver grundlag for
fællesskabets åndelige liv, jævnfør gennemgangen af nyhumanismen på
side 61. (Klafki, 1983, side 41) Hvad der er klassisk i de klassiske dannelsesteorier, skal forstås som det, der eksemplarisk afspejler en helhed.
Denne helhed behøver selvfølgelig ikke at være nyhumanismens idealer,
men kan være et hvilket som helst andet almendannelsesformål.
I gymnasieskolen er det især videnskaben, der udgør det dominerende
almendannelsesindhold:
“Viden i videnskabens forstand står nu som den egentlige
mening med begrebet dannelse, i hvert fald med skolens
form for dannelse.”
(Klafki, 1983, side 41)
Denne form for materialdannelse benævner Klafki indholdsmæssig scientisme31 og den er ikke blot gældende for Tyskland, som Klafki udtaler
sig om, men også for det danske gymnasium, hvor undervisningsindholdet er scientistisk. (Haue, 2000, side 13) Et eksempel på indholdsmæssig
scientisme er den diskussion, der foregik blandt gymnasiefysiklærere op
til den nye gymnasieordning, om hvorvidt el-læren helt skulle ud af kernestoffet eller ej. Argumenterne imod udeladelse af el-lære i kernestoffet
byggede på tanken om, at det ville betyde en substantiel reducering af
fysikfaget. Faktisk er det at have et kernestof med i fagbekendtgørelsen
et udtryk for indholdsmæssig scientisme.
Kritik af materialdannelse.
Når materialdannelsen optræder som indholdsmæssig scientisme, så er
der risiko for, at de videnskabelige problemstillinger opfattes som de
eneste af værdi. Det videnskabelige fokus får ikke med, at de problemer,
som er videnskabens, langt fra altid er lægmandens. Og en pædagogisk
slagside er, at det ofte heller ikke er problemer, som eleverne kan relatere sig til. Hvis eleverne ikke på en eller anden vis kan relatere sig til
de videnskabelige problemstillinger eller omvendt, at de videnskabelige
problemstillinger ikke relaterer sig til elevernes erfaringsverden, så risikerer undervisningen at munde ud i fremmedgørelse og ikke omverdensforståelse, selvforståelse og myndighed. Eleverne mister viljen og
lysten til selvbestemmelse. Problemet med scientisme kan derfor (men
31

Der adskiller sig fra metodisk scientisme, der er den formaldannende variant af
scientisme. Se side 80.
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behøver ikke nødvendigvis) være, at undervisningen kun formidler fagets etos uden at perspektivere og relativere faget.32 Der skelnes med
andre ord ikke mellem videnskabsfaget og undervisningsfaget.33
Et andet problem ved den indholdsmæssige scientisme er, at den ikke besidder nogle udvælgelseskriterier til at bestemme, hvilket stof der
er eksemplarisk. Videnskabeliggørelsen af fagene risikerer nemlig at afkoble fagene fra almendannelsesformålet, således at fagene bliver mål
i sig selv. Undervisningsfagene bliver en miniudgave af videnskabsfagene, og ikke længere et middel til at opnå almendannelse (som før
omtalt på side 73). Tendensen bliver da, at “[...] meddele eleverne den
tiltagende indholdsmasse på docerende vis og i form af sammenhobede
oversigter.” (Klafki, 1983, side 40-1).
Det er ikke gældende for alle materiale dannelsesopfattelser, at de mangler helheder at være eksemplarisk i forhold til. Almendannelsesformålet,
som almendannelsesindholdet skal være eksemplarisk i forhold til, udstikker rammerne og udvælgelseskriterier for almendannelsesindholdet.
Udvælgelsen af almendannelsesindholdet bygger på en konsensus om,
at et givent indhold er eksemplarisk. Dette indhold kan ikke begrunde
sig selv og det er ikke universelt givet. Afhængig af historie og samtid
kan konsensus ændres med udskiftning af det eksemplariske indhold
som konsekvens. Eksempelvis danner de klassiske dannelsesteoriers nyhumanisme ikke længere konsensus og dannelsesindholdet er derfor til
debat, indtil ny konsensus opnås.34 Der er altså en grænse for, hvor længe der kan opretholdes konsensus om, at et bestemt dannelsesindhold
er eksemplarisk:
“thi for mange opgaver, der er stillet i vores tid, gives der ingen klassik [eksemplaricitet], fordi opgaverne er ganske nye,
uden fortilfælde og uden grundlag i noget som helst af de
hidtidige menneskelige adfærdsmåder og livsformer.”
(Bollnow’s ‘Der Erfahrungsbegriff in der Pädagogik’ (1968)
citeret i Klafki, 1983, Side 44. Min parentes.)
Blandt Klafkis nutidige problemstillinger er eksempelvis den politiske
opdragelse (han uddyber ikke denne problemstilling), den demokratiske opdragelse, mellemfolkelig forståelse og så videre. Og han peger
som nutidig problemstilling også på at kunne “[...] hjælpe det unge
32

I PISA’s definition af scientific literacy indgår affektive aspekter som interesse, værdsættelse og motivation. (OECD, 2004, side 6)
33 Dette kunne umiddelbart synes at styrke et motivationsargument for en opsplitning af fysikundervisning; for lægfolk (Fysik C), brugere (Fysik B) og professionelle
(Fysik A). Denne diskussion vil jeg vende tilbage til i analysen og fortolkningen af
interviewene af fysiklærerne.
34 Haue påpeger, at der i stærke skoletider i den danske gymnasieskole, det vil sige
perioder, hvor der ikke er stridigheder om retningslinierne, lægges vægten på det materialdannende i almendannelsesindholdet og i opsplittede, svage tider lægges vægten
på det formaldannende. (Haue, 2000, side 45)
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menneske til at magte den nuværende livssituation, præget af naturvidenskab, teknik og industriel organisering af arbejdet, men også på
den ny situation for den æstetiske opdragelse.” (Klafki, 1983, side 44-5).
Den æstetiske opdragelse/dannelse er, som nævnt på side 72, ikke rettet
mod finkultur eller læren om det skønne og smukke, men derimod på
smagens dannelse, at opbygge en dømmekraft.35 Jeg vil vende tilbage
til disse nutidige problemstillinger i min fortolkning af empirien.
Formaldannelse
Den fælles grundtese for formaldannelsesopfattelser er, at det er den
personlige udvikling, der er bestemmende for almendannelsesindholdet:
“Formaldannelse består af viden, kunnen, indsigt, oplevelser
og erfaringer, som tænkes at bidrage til formningen af den
gennemgående personlighed hos den enkelte, på tværs af
den mangfoldighed af livs- eller funktionsomstændigheder,
denne indgår i.”
(Niss, 2000, side 27)
Populært sagt så er det dannende i følge formaldannelsesopfattelsen
‘det der er tilbage, når man har glemt, det man har lært’. Siden Humboldt har formaldannelsen været den dominerende opfattelse i gymnasiepædagogik (Klafki, 1983, side 45) og Humboldt udtrykker selv sin
formaldannelsesopfattelse således:
“I midtpunktet for all virksomhed står nemlig mennesket,
som uten å være bundet av noe spesielt, bare vil styrke og
foredle sin naturs evner og krefter og gi sitt vesen verdi og
indre sammenhæng. Men da den blotte evne trenger en gjenstand den kan øve seg på og den rene tanke et stoff den kan
gi sitt preg og leve videre i, så trenger mennesket en verden utenfor seg. Av dette har hans streben etter å utvide sin
erkjennelse og sin virksomhets krets sitt utspring, og uten
at han er seg dette tydelig bevisst, har det egentlig ikke så
meget å si hva han telegner seg av kunnskap eller frembringer gjennom sin virksomhet, men det der teller, er den indre
forbedring og foredling eller i det minste tilfredsstillelsen av
den indre uro som fortærer ham.”
(Humboldts ‘Ideen zu einem Versuch die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen’ (1792) citeret i Myhre,
1969a, side 13-4)
35

Klafki præsenterer i ‘Dannelsesteori og didaktik’ (1996) flere nutidige problemstillinger (i det værk kaldet tidstypiske nøgleproblemer), hvor blandt andet også oprustningskapløbet nævnes.
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Denne variant af formaldannelse benævner Klafki funktionel dannelse
og beskriver funktionel dannelse således:
“Det væsentligste ved dannelsen er ikke optagelse og tilegnelse af indhold, men formning, udvikling, modning af legemlige, sjælelige og åndelige kræfter.”
(Klafki, 1983, side 46. Forfatterens kursivering.)
Disse tilegnede evner kan træde i funktion i andre situationer senere
i livet. Funktionel dannelse bygger altså på den grundlæggende tese
i fakultasteorien, der siger, at man kan overføre evner (kræfter) fra et
indhold til et andet. I den angloamerikanske pædagogik omtales denne
overførelse som transfer. (Klafki, 1983, side 46) Det afgørende spørgsmål er, hvilket indhold er bedst til at udvikle denne eller hin kraft. For
Humboldt var det som nævnt den oldgræske kultur.
Anden variant af formaldannelsesopfattelsen er den metodiske dannelse
og den adskiller sig fra den funktionelle dannelse, idet den ikke hypotetisk forudsætter kræfter som skal udformes i omgang med indholdet.
Der fokuseres i den metodiske dannelsesopfattelse i stedet for på processen i tilegnelsen af stoffet:
“[...] opnåelse og beherskelse af tænkemåder, følelseskategorier, værdimålestokke, kort sagt: af metoder, ved hjælp af
hvilke det unge menneske kan tilegne sig mængden af indhold, når de senere livssituationer kræver det.”
(Klafki, 1983, side 50)
Klafki giver følgende eksempel på, hvad en progression af tilegnelsen
af det metodiske kan være:
“ En sådan ‘metodisk dannelse’ begynder måske med evnen
til at bruge værktøj, beherske arbejdsteknikker, at kunne benytte et leksikon og en ordbog, at forstå atlassets tegnsprog,
at kende matematikkens løsningsmetoder, og den ender måske med den indre tilegnelse af det kantianske kategoriske
imperativ som ‘metodisk’ kriterium for moralsk handling.”
(Klafki, 1983, side 50)
Hvis orienteringen er rettet mod videnskabens metoder, så har vi her
den metodiske scientisme. Et eksempel på et undervisningsindhold i
fysik, der læner sig op ad den metodiske scientisme kunne være at lade eleverne lave et forsøg, hvor to kolber med vand med forskellige
temperaturer og volumener blandes sammen med det formål, at eleverne skulle opstille en formel, der beskriver, hvad sluttemperaturen er
som funktion af mængden og temperaturen af vandet i de to kolber.
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Der er ikke megen ‘kernestof’ i dette forsøg, men masse af metode- og
redskabstræning.36
Kritik af formaldannelse
Problemet med formaldannelsesopfattelserne er transferen af metoder/evner
fra et indhold til et andet og fra en proces til en anden. Mange evner
og metoder er knyttet til det specifikke indhold, hvor de tilegnes og
normalt anvendes på:
“Indholdets struktur bestemmer de pædagogiske metoders
væsen indbefattet de metoder, som man påtænker at give
eleven i hænde.”
(Klafki, 1983, side 50-1)
Hvis man hypostaserer en metode fra et område til at gælde universelt - som eksempelvis Deweys eksperimentelle erkendelsesmetode, leninismens variant af den dialektiske materialisme eller positivismens
epistemologiske enhedsvidenskab - så øver man vold mod indholdet.
De universelle metoder kan selvfølgelig formuleres så abstrakt, at de
ikke gør indholdet på de forskellige områder uret, men så bliver disse
abstrakte metoder samtidig også uanvendelige i praksis.
Kategorial dannelse
Som nævnt i indledningen til dette afsnit om formal- og materialdannelse, så er de to dannelsesopfattelser ikke i et modsætningsforhold til
hinanden, men det er et spørgsmål om, hvor meget man vægter de
to indfaldsvinkler i forhold til hinanden. Man kan i praksis ikke udelukkende undervise formaldannende eller materialdannende. I enhver
undervisning, hvor eleverne tilegner sig metoder sker det i forhold til
et konkret indhold. Og i enhver undervisning, hvor indhold tilegnes,
indlæres nogle metodiske evner. Det konkrete indhold og de metodiske
evner bidrager til en bestemt (men måske ikke den ønskede) udgave af
henholdsvis material- og formaldannelse. Pointen her er, at formal- og
materialdannelse indgår i et dialektisk forhold: “ ‘Dannelse’ er altid et
hele aldrig sammenføjning af ‘deldannelser’ [...]"(Klafki, 1983, side 54)
Klafki mener, at opsplitningen af dannelse i formaldannelse og materialdannelse er en hypostaserende betragtningsmåde, som kun kan tænkes
analytisk, men ej udfoldes i praksis.
Klafki forsøger at danne en syntese af de materiale og formale dannelsesopfattelser, idet han mener, at en sådan syntese vil løse en del
problemer, som de to dannelsesopfattelser står over for og samtidig bibeholde deres forcer:
36

CASE-projektet (Cognitive Acceleration through Science Education), som Adey,
Shayer og Yates udviklede i 1980’erne (Adey og Shayer, 1994) for at forbedre 11-13åriges evne til abstrakt tænkning, er et eksempel på metodisk scientisme.
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“Dannelse benævner vi det fænomen, ved hvilket vi [...] umiddelbart begriber enheden af et objektivt (materialt) og et subjektivt (formalt) moment. Forsøget på at udtrykker den oplevede enhed af dannelse kan kun lykkes ved hjælp af formuleringer, der dialektisk går på tværs af hinanden: dannelse er
ensbetydende med, at en fysisk eller åndelig virkelighed har
åbnet sig for et menneske - det er det objektive eller materiale aspekt; men det vil samtidig sige: at dette menneske har
åbnet sig for denne sin virkelighed - det er det subjektive
eller formale aspekt såvel i ‘funktionel’ som i ‘metodisk’ forstand.”
(Klafki, 1983, side 61)
Ligeledes gælder det for dannelse som proces, hvor subjektet åbner
sig for verden og verden åbner sig for subjektet. (Nordenbo, 2003, side 34)(Biesta, 2003, side 63) Denne ‘dobbelte åbning’ kalder Klafki for
kategorial dannelse (Klafki, 2002, side 17), hvor begrebet kategorial med
Carl Aage Larsens ord betyder:
“Al forståelse indebærer tydning. At tyde er at kategorisere,
og det, man ikke kan kategorisere, er utydeligt, uforståeligt.
Forståelsen er kategorial, og da dannelse er forståelse, er dannelsen kategorial.”
(Larsen citeret i Bent Nabe-Nielsens forord til Klafki, 2002,
side 17)
Larsens udlægning af begrebet kategori svarer til den klassiske filosofiske forståelse, nemlig at kategorier er de grundbegreber, hvorpå
erkendelse bygger. Modsat hypotetiske begreber, der er betingede, er
kategoriske begrebet ubetingede, grundlæggende. Ved at kalde sin dannelsesopfattelse for kategorial dannelse signalerer Klafki, at det er en
grundlæggende, substantiel udvikling af subjektet ved den ‘dobbelte
åbning’. Denne dialektik mellem det Klafki kalder subjekt og virkeligheden, mellem formaldannelse og materialdannelse i almendannelsesindholdet, er knyttet til det dialektiske forhold mellem selvforståelse og
omverdensforståelse i almendannelsesformålet.

Humaniora- og naturvidenskabelige bidrag til
almendannelse
Relationen mellem humaniora og naturvidenskab har i lange perioder
ikke været særligt frugtbart og i forlængelse heraf har relationen mellem
humaniora og naturvidenskab i gymnasiefysikfagets metafagligheden
heller ikke blomstret. I det tyske og danske gymnasium har almendannelse som fænomen traditionelt set været et projekt båret oppe af hu-
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maniorafagene.37 Jeg vil i dette afsnit argumentere for, at humaniora og
videnskabsfaget fysik begge kan indgå i almendannelse som idé og at
humaniora og videnskabsfaget fysik i samspil kan bidrage til almendannelse, idet humaniora indgår i gymnasiefysikfagets metafaglighed.
Først vil jeg belyse adskillelsen af og striden mellem humaniora- og
naturvidenskabsområderne i forhold til almendannelse som fænomen.
Dernæst vil jeg beskrive karakteristika ved henholdsvis videnskabsfaget
fysik og humaniora. Endelig vil jeg betone, at selvom der deskriptivt set
er tale om en adskillelse mellem humaniora og naturvidenskab også i
forhold til almendannelse som fænomen, så er der normativt set ikke et
ønske om konflikt mellem humaniora og videnskabsfaget fysik i forhold
til almendannelse som idé. Tværtimod.
Opsplitning mellem humaniorafag og naturfag
En klassisk beskrivelse af adskillelsen af humaniora og naturvidenskab
er C. P. Snows forelæsning “The Two Cultures and the Scientific Revolution” i 1959,38 hvori han pointerer, at den naturvidenskabelige kultur og
den litterær-intellektuelle kultur hverken forstår eller respekterer hinanden:
“I believe the intellectual life of the whole western society is increasingly being split into two polar groups. [...] at
one pole we have the literary intellectuals, who incidentally
while no one was looking took to referring to themselves as
‘intellectuals’ as though there were no others. [...] Literary
intellectuals at one pole – at the other scientists, and as the
most representative, the physical scientists. Between the two
a gulf of mutual incomprehension [...]”
(Snow, 1998, side 3-4)
Der er i Snows beskrivelse af de to kulturer og deres manglende forståelse af hinanden dog en overvægt af kritik af den litterær-intellektuelle
(humaniorafaglige) kultur:
“They [de litterær-intellektuelle] give a pitying chuckle at
the news of scientists who have newer read a major work
in English literature. They dismiss them as ignorant specialists. Yet their own ignorance and their own specialisation
is just as startling. A good many times I have been present
37

Hvilket vi allerede har set et eksempel på i forrige afsnit, hvor de klassiske dannelsesteoretikere anså de oldgræske og latinske værker som kernen i almendannelsesindholdet.
38 C. P. Snow var engelsk skønlitteraturforfatter og fysiker. Snows forelæsning, hvori
han begræder det stigende skel mellem ‘literary intellectuals’ og ‘scientists’, fremprovokerede en omfattende og ophedet debat.
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at gatherings of people who, by the standards of the traditional culture, are thought highly educated and who have
with considerable gusto been expressing their incredulity at
the illiteracy of scientists. Once or twice I have been provoked and have asked the company how many of them could
describe the Second Law of Thermodynamics. The response
was cold: it was also negative. Yet I was asking something
which is about the scientific equivalent of: Have you read a
work of Shakespeare’s? I now believe that if I had asked an even
simpler question – such as, What do you mean by mass, or
acceleration, which is the scientific equivalent of saying, Can
you read? – not more than one out of ten of the highly educated would have felt that I was speaking the same language.”
(Snow, 1998, side 14-15. Forfatterens kursivering.)
Der er dog ikke kun den humaniorafaglige kultur, men også den naturvidenskabelige kultur, der udviser arrogance, hvilket jeg vender tilbage
til senere i dette afsnit. Men først vil jeg belyse humanioras arrogance,
som den tager form ved at placere humaniora som kernen af almendannelsesindholdet. Argumentet for at sætte naturvidenskaben på et
sidespor er, at selvom naturvidenskab kan gøre folk mere rationelt tænkende, så gør naturvidenskab ikke folk mere humane. (Newton, 1986,
side 457) Mogens Pihl var en af kritikerne af denne arrogance, der med
Pihls ord udtrykkes ved, at humaniora anses som et tilstrækkeligt indhold i almendannelsen. Pihl benyttede ikke almendannelsesbegrebet,
men derimod vendingen ‘almen humanisme’. Det grundlæggende træk
ved den almene humanisme er i følge Pihl:
“Tolerance, frihed, menneskevenlighed, menneskeforståelse
og respekt for det enkelte individs forudsætninger og muligheder [...]”
(Pihl, 1963, side 78)
Over for den almene humanisme sætter Pihl den specifikke humanisme,39 der har den almene humanisme som mål og mener at vide hvilket
konkrete indhold opdragelse og uddannelse, der muliggør dette mål:
“[...] dette konkrete indhold [...] bliver tillagt en sådan tilstrækkelighed eller afsluttethed, at det ligesom bekræftes som
det egentlige eller væsentligste realistiske udtryk for den almene humanisme. Det er det syn og det indhold, der manifesterer sig gennem tilstedeværelsen af det konventionelle
dannelsesideal med den afgørende vægt lagt på humaniora.”
(Pihl, 1963, side 78. Forfatterens kursiveringer.)
39

Pihls skel mellem den almene og specifikke humanisme er for mig at se det samme
som skellet mellem ideologien humanisme og fagområdet humaniora.
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Pihl kritiserer ikke den specifikke humanismes overensstemmelse med
målene i den almene humanisme, men derimod den specifikke humanismes tro på sin egen selvtilstrækkelighed til at opnå disse mål. Et syn
der dybest set ikke er i overensstemmelse med den almene humanismes
tanker om tolerance og fordomsfrihed. (Pihl, 1963, side 78)
Forsættelsen af Pihls ovenstående citat er som taget ud af munden på
Snow og mange andre kritikere af humanioras monopolkrav på humanismens idealer og på almendannelse:
“Et dannelsesideal, ifølge hvilket ukendskab til en som betydningsfuld betragtet historisk begivenhed eller til et anerkendt litterært vidnesbyrd opfattes som en blamage for den
stakkels ukyndige, hvorimod f.eks. indsigt i vor naturerkendelses grundtræk ikke anses for at være af afgørende betydning for forståelsen af mennesket, og hvad det har ydet.”
(Pihl, 1963, side 78)
Som vi skal se i kapitel 5, er det en holdning, som fysiklærere også
udtrykker i mine interviews.
I det danske gymnasium i det 20. århundrede har humaniorafagene
også spillet den centrale almendannelsesrolle, hvor især fagene dansk
og historie har været de almendannende fag. Og den rolle har de gerne
påtaget sig. (Haue, 2000, side 36 og 44) Eksempelvis skriver cand. mag.
Torben Frische:
“Det moderne gymnasiums undervisning tilstræber at give
eleverne dels en almindelig højere dannelse, dels en videregående og til videnskabeligt studium forberedende realviden. De to bestræbelser kan ingenlunde opfattes som modsætninger og de lader sig næppe heller betragte isoleret, som
det også fremhæves i Den røde betænkning40 . Alligevel tjener undervisningen i nogle fag i højere grad det ene end det
andet formål; og litteraturlæsningen er da gymnasiets almendannende fag par excellence.”
(Frische, 1977, side 14. Min fodnote.)
Også inden for den nutidige didaktiske forskning afspejles tendensen
til at udelade naturvidenskaberne fra almendannelsesindholdet. Blandt
andre hos nogle af de dannelsesteoretikere jeg har benyttet i dette kapitel. Eksempelvis nævner Hellesnes kun samfund og historie som den
del af omverdenen, man skal kende til for at opnå selvforståelse:
“At forstå sig selv er nødvendigt for at finde ud af, hvad
man kan gøre, men for at forstå sig selv må man ‘lokalisere
40

Navnet på læseplanen fra 1960, der var knyttet til skoleordningen af 1958, som
udgjorde grundlaget for gymnasiet.
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sig selv’, finde ud af hvor man står inden for den samfundsmæssige og historiske sammenhæng. [...] Dette medfører en
forståelse af klassemæssige forhold.”
(Hellesnes, 1976, side 39)
Schmidt kritiserer den litteraturcentrerede almendannelse i det danske
gymnasium og ønsker i stedet en kulturcentreret almendannelse, hvor
naturvidenskab også har sin plads som kulturel aktivitet og kulturelt
produkt. I fin overensstemmelse med den opfattelse Zibrandtsen og
Kuhlmann udtrykker i citatet på side 12 i kapitel 1. Pihl ville ikke bifalde
en sådan kulturel rolle til naturvidenskabsfagene i gymnasiet. Et andet
bud på inddragelse af naturvidenskaben i almendannelsesindholdet leveret af en didaktiker, der (som blandt andre Hellesnes og Schmidt) ikke har en naturvidenskabelig baggrund, er Klafkis formulering "kultur i
bredeste forstand". (Klafki, 2002, side 33) Svend Erik Larsen beklager sig
ligefrem over den manglende sammenhæng mellem historie og naturfag
i gymnasiet:
“Men jeg ser i det naturvidenskabelige lærestof intet om fagets egen historie eller om dets historiske rolle, om dets bidrag til en historieforståelse eller omvendt om historieopfattelsers betydning for, hvilke sider af faget der er vigtige hvor
og hvornår.
Når jeg, med større ekspertise, ser på de humanistiske fags
beskæftigelse med historiske anliggender, ser jeg også, at historiefaget har så godt som intet om teknologihistorie i et
både naturvidenskabeligt og kulturelt perspektiv. Hvad nytter kildekritikkens sandhed, hvis den ikke er en sandhed
om de kilder, der er væsentlige for den historiske proces?
[...] Eleverne går stort set ud af gymnasiet med en naturvidenskab uden historie, en historie uden naturvidenskabelige
fænomener [...]”
(Larsen, 2002, side 36)
Således er naturvidenskab i praksis frakoblet almendannelsen og samarbejdet i mellem humaniorafagene og naturfagene i gymnasiet står i
det hele taget meget svagt.
Naturvidenskabelig arrogance
Snow mener, at humaniorafagfolkene er arrogante i forhold til, hvorledes de sætter viden om klassisk skønlitteratur over naturvidenskab. Men
omvendt har der siden midten af 1800-tallet også været en arrogance i
naturvidenskabsfolks syn på humaniora. Denne arrogance udtrykker, at
humaniorafag ikke synes at være rigtige videnskabelige fag, underforstået at naturvidenskabelige fag er de rigtige videnskabelige fag. Denne
arrogance udtrykte den amerikanske økonom og filosof John Stuart Mill
eksempelvis for 150 år siden:
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“Åndsvidenskabernes tilbagestående stade kan kun forbedres ved at man underkaster dem fysikkens metoder, udvidede og generaliserede på passende måde.”
(Mill citeret i Kjørup, 2000, side 85)
Mill var en af grundlæggerne af den videnskabsteoretiske strømning,
der kaldes positivisme. Positivismen betegner en bred strømning af
videnskabsteoretiske positioner, der har mange forskelligheder, men de
kan samles om at tage erkendelsesteoretisk udgangspunkt i empirismen, om et antimetafysisk grundlag og endelig om verificerbarhed som
meningskriterium. Jeg vil ikke give en detaljeret beskrivelse af positivismen, men her blot fokusere på ideen om enhedsvidenskab. Det er
en af grundtankerne i den logiske empirisme, som er betegnelsen for
den indflydelsesrige del af positivismen, der blev udfoldet i starten af
det 20. århundrede. Der findes både en ontologisk og en epistemologisk
udlægning af ideen om enhedsvidenskab. Fortalere for den ontologiske
enhedsvidenskab mener, at alle videnskaber kan reduceres til én videnskab nemlig fysik. Tanken er, at helheder kan reduceres til enkeltdele
og relationer mellem disse enkeltdele. Forståelsen af samfundet er givet
ved og kan reduceres til forståelsen af individerne i samfundet og relationerne mellem disse individer. Derfor kan samfundsvidenskab i følge
den ontologiske enhedsvidenskabs fortalere reduceres til psykologi. Og
psykologi kan reduceres til biologi, biologi til kemi og endelig kan kemi reduceres til fysik. Da alt altså kan reduceres til fysik, benævnes
den ontologiske enhedsvidenskab også fysikalisme. Fortalere for den
epistemologiske enhedsvidenskab mener, at der kun er én videnskabelig metode, nemlig naturvidenskabelig metode. (Flor, 1982, side 131-2)
Det 20. århundredes videnskabshistorie er fyldt med eksempler på, at
humaniorafag har prøvet at leve op til naturvidenskabelige metoder.
Eksempelvis mente fortalere for behaviorisme inden for psykologien, at
kun ved at måle på fysiologiske ændringer (såsom pupilstørrelser, sved
i håndflader, rødmen, elektriske impulser i hjernen og nervesystemet
etc.), black box undersøgelser og stimulus-responsmønstre kunne man
videnskabeligt undersøge det psykiske.
Idealet om den epistemologiske enhedsvidenskab – og positivismen som
sådan – prægede det videnskabsteoretiske felt indtil 1960’erne. Men selvom få i dag vil mene, at en enhedsmetode er frugtbar, så er opfattelsen
af, at de naturvidenskabelige metoder er mere videnskabelige end de
samfundsfaglige og humanistiske metoder stadigvæk udbredt, hvilket
nedenstående indlæg fra de såkaldte ‘science wars’ i 1990’erne viser.
Her rangerede biologen Gross og matematikeren Levitt de forskellige
videnskabers efter deres epistemologiske status:
“The rule of thumb has been that the hard scientists produce
reliable knowledge, assembled into coherent theories. Historians, it is conceded, generate reliable factual knowledge (as
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long as they keep their methodological noses clean); but it
is often contaminated by unprovable and bootless speculation. Economics has rigor of method; but as assumptions are
serious, often fatal, oversimplifications of the real world. In
the other social sciences impressionistic description and subjective hermeneutics rule, though they may come dressed in
elaborate statistical costumes. The more theoretical the social
scientists are, the less respect they get. Literary criticism, finally, has been looked upon as a species of highly elaborated
connoisseurship, interesting and valuable, perhaps, but subjective beyond hope of redemption, and thus out of the running in the epistemological sweepstakes. [...] The recent critique of science incarnate attempts to regain the high ground,
to assert that the methods of social theory and literary analysis are equal in epistemic power to those of science.”
(Gross og Levitt, 1994, side 12)
Et udtryk for denne arrogance er, at humaniorafag af fysikere opfattes som nemme fag at lære, uden at der er belæg for denne påstand.41
De fleste naturvidenskabsfolk er faktisk autodidakte humanister i følge
(Gross og Levitt, 1994, side 243). Enhver naturvidenskabsmand kan eksempelvis læse og forstå Shakespeares “Hamlet”, hvorimod ganske få
fra humaniorafagene kan læse og forstå dS = dQ
T . Denne form for arrogance over for humaniora, som også kommer til udtryk i nogle af mine
interview med fysiklærere, er naturligvis problematisk i forhold til at
motivere fysiklærere til at inddrage metafaglighedens humaniorafaglige
aspekter i deres fysikundervisning.
Almendannelsesideen og naturvidenskab
Naturvidenskaberne havde en central plads i oplysningstiden, idet de
var frontløbere i det rationalistiske projekt og således banede vejen for
andre fagområder. Et eksempel er filosofien, hvor de fleste nu kanoniserede filosoffer fra oplysningstiden som eksempelvis Descartes, Locke,
Hume, Kant, Leibniz og Hobbes var naturvidenskabeligt uddannet eller
relaterede deres tænkning til naturvidenskaben. I 1759 skrev matematikeren og filosoffen Jean le Rond D’Alembert (1717-1783), medredaktør
på den store franske encyklopædi, der er en af oplysningstidens litterære
milepæle:
“Vår tidsalder foretrekker framfor alt å kalle seg filosofiens
41

Arrogancen består ikke i, at (Gross og Levitt, 1994, side 243) påpeger forskelle på
naturvidenskab og humaniora eller forskelle på hvor nemt/besværligt det er at tilegne
sig indsigt i de forskellige områder. Arrogancen består i at (Gross og Levitt, 1994, side
243) udtaler sig om disse forskelle uden, at udtalelserne er funderet i faktiske forskelle
men derimod bygger på fordomme. Kuren mod arrogance er ikke ligemageri, men
derimod indsigt i de faktiske forhold.

3.3

Almendannelsesindhold

89

tidsalder. Og i sannhet forholder det seg slik at dersom vi fordomsfritt undersøker det erkjennelsesnivå vi står på i dag,
kan vi ikke benekte at filosofien har gjort betydelige fremskritt. Naturvitenskapene går fram med stormskritt; geometrien utvider sine grenser og har kastet lys over fysikken,
det område som ligger den nærmest; videre har man endelig
kommet fram til en riktig erkjennelse av verdens oppbygning. Like fra jorden til Saturn, fra himmelrommets uendelighet til insektenes verden har naturvitenskapen forandret
våre forestillinger. Studiet av naturen synes rigtignok i og
for seg å være kaldt og nøkternt og neppe egnet til å vekke lidenskapene. Den tilfredsstillelse som det vekker i oss,
synes å bestå i en tilstand av stillhet og likevekt. Men de naturvitenskapelige opdagelser og bruken af den nye metode
i filosofien fører ikke desto mindre gjennom den begeistring
som ledsager alle store oppdagelser, til et åndsliv som pulserer hurtigere og mere intenst. Alt dette har bidratt til en
livlig åndelig gjæring. Denne gjæring, som virker på alle områder, har revet med alt som kom i dent vei på samme måte
som en elv som har brutt ut av sitt leie. Alt har den gjort
til gjenstand for diskusjon og analyse, alt har den rørt opp
i like fra vitenskapens prinsipper til den åpenbarte religion,
fra de metafysiske til de estetiske problemer, fra musikk til
moral, fra teologiske stridsspørsmål til økonomiske og handelspolitiske problemer, fra politik til folke- og sivilrett.”
(Oversættelse af D’Alemberts ’Essai sur éléments de philosophie’, 1759 Myhre, 1969b, side 12)
Den store franske Encyklopædi inddrager i fin stil D’Alemberts fascination af og fokus på naturvidenskab42 og indeholder viden fra alle
fagområder og således ikke kun humaniorafagene:
“Ser man den almene forberedelse for menneskelig modenhed og aktiv samfundsdeltagelse som det overordnede ideal, kan vel også helt andre emneområder [end de sprogliglitterære], nemlig de nye tekniske og naturvidenskabelige,
tænkes at være relevante i en verden under forandring? Det
sidste mente i hvert fald de franske oplysningsfilosoffer Diderot og D’Alembert, hvis opfattelse fremgår af den brede
emnekreds for den store Encyclopédie, som begyndte at udkomme i 1751.” (Kjørup, 2000, side 68. Forfatterens kursivering og min parentes.)
42

På grund af dette fokus hos D’Alembert synes jeg, at man med rette kan indvende,
at det snarere er naturfilosofiens tidsalder end filosofiens tidsalder, som D’Alembert
forholder sig til.
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I oplysningstiden var der forskel på de franske og de tyske dannelsesstrømninger. Den tyske dannelsesstrømning kan som fænomen karakteriseres som ‘Bildung zur Humanität’ (Jeppesen og Kristensen, 2002,
side 102) og dermed havde ideologien humanisme som formål. Men
hvor den tyske uddannelsesstrømning udstak et almendannelsesindhold, som vægtede humaniora højest, så byggede Den store franske Encyklopædi på ideen om almendannelsesindholdet som et bredt kendskab til alle vidensområder. Den store franske Encyklopædi sammensmelter fascinationen af det rationelle projekt og naturvidenskabelig
(eksperimentel) metode på den ene side og troen på humanistiske idealer på den anden side. Denne sammensmeltning afspejler en større enhedsopfattelse af de videnskabelige hovedområder i det 18. århundrede
end den mere opsplittede opfattelse vi har i dag, idet:
“[...] the study of human affairs could be seen as on a continuum with understanding the natural world, and the cultural
map provided be the Enlightenment’s great intellectual monument, L’Encyclopédie, did not represent human knowledge
as structured around a division corresponding to the later
divide between ‘the sciences’ and ‘the humanities’.”
(Stefan Collini i forordet til Snow, 1998, side x)
Blandt de tyske klassiske dannelsesteoretikere, som mente, at en bredt
favnende viden var ønskelig, indskrev Humboldt sig med formuleringer
som denne:
“[...] foruten frihet krever utviklingen av de menneskelige
evner og krefter også noe annet, som er nær knyttet til friheten – nemlig en mangfoldighet av situasjoner (livserfaringer).
Selv det frieste og mest uavhengige menneske ville ikke nå
den høyest mulige utvikling under ensformige og karrige forhold.”
(Humboldts ‘Dannelsesteori’ (1903) citeret i Myhre, 1969a,
side 11-12)
I sin organisering af det preussiske uddannelsessystem inddrog Humboldt også tanker og ideer fra filantropisterne, der vægtede den praktiske nytteværdi i fagene højt og derfor mente at moderne sprog og
naturvidenskab skulle have megen plads i uddannelsesforløbet. Det var
ikke kun filantropisternes ideer om den praktiske nytteværdi af naturvidenskab, der i 1800-tallet blev brugt som begrundelse for at inddrage naturvidenskab i almendannelsesindholdet. Også naturvidenskabelig
tænkemåde og sociale/politiske betydninger blev vægtet. Et eksempel
på denne type bidrag fra naturvidenskab til almendannelse beskrives i
Undervisningsministeriets arbejdsgrupperapport “De humanistiske fag
i gymnasiet” (1985):
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“Den naturvidenskabelige tænkemåde fungerer nemlig som
løftestang for en mere omfattende kritisk bevidsthed. Det
kunne den, fordi naturvidenskaben jo også repræsenterede
en progressiv antikirkelig holdning, et velrettet spark til reaktion, fordomme og alskens tom metafysisk spekulation.
Endvidere var naturvidenskaben, hvad vi i dag er tilbøjelige
til at glemme, en meget betydningsfuld del af den humanitære strømning i 1800-tallet. Når fx Howitz og andre læger
insisterede så meget på, at sindssygdom skyldtes en fysisk
sygdom, var grunden også, at de sindssyge derved sikredes
en mere menneskeværdig behandling.”
(Jørgensen, 1985, side 17-18. Forfatterens understregninger)
Dermed bidrager et naturvidenskabeligt anvendelsesfag som medicin
ikke blot til en mere progressiv tankestrømning som oplysningstiden
agiterede for, men har også et politisk aspekt i sit dannelsesbidrag.
Karakteristika ved humaniora og videnskabsfaget fysik
Efter at have set på opsplitningen mellem humaniora og naturvidenskab
og naturfags udskillelse i forhold til almendannelse som fænomen og
set på hvorledes naturvidenskab bidrager til almendannelsesideen, vil
jeg nu stille skarpt på videnskabsfaget fysik og på humaniora, så jeg
senere kan beskrive gymnasiefysikfagets fagfaglighed og metafaglighed
i tilknytning til almendannelsesideen.
Videnskabsfaget fysiks karakteristika
Man kan beskrive videnskabsfaget fysiks karakteristika på to grundlæggende forskellige måder. Den ene er en eksternalistisk vinkling, det vil
sige at se faget udefra. Det, som fysikere laver, er fysik. Dette er en antropologisk og sociologisk måde at beskrive faget på. Fysiks samfundsmæssige placering i forhold til teknologi, kultur, undervisning hører
også til den eksternalistiske beskrivelse af faget. Jeg vil her fokusere på
at beskrive faget internalistisk og således bestemme fagets genstandsfelt
og metode ved at svare på spørgsmålene “hvor langt rækker fysikfagets
erkendelse?” og “hvilke metoder anvendes i fysikken?”.
Fysikfagets gentandsfelt kan kort beskrives som den uorganiske naturs
grundlæggende strukturer og entiteter.43 Mere konkret kan genstandsfeltet beskrives ved hjælp af fysikfagets discipliner, som vi kender dem
i dag. Mekanikken, der generelt beskriver legemers bevægelse i tid og
rum, blev udviklet fra det 14. til det 18. århundrede med Galileis og
Newtons arbejder som de store milepæle. Siden er termodynamikken
og elektrodynamikken kommet til i det 19. århundrede og relativitetsteorien og kvantemekanikken i det 20. århundrede. Ud fra denne ultra
43

Disse strukturer og entiteter er traditionelt og historisk repræsenteret ved fænomener som eksempelvis planeter, lys og varme.
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korte skitsering af fysikkens genstandsfelts udvikling kan feltet beskrives som elementarpartikler, højhastighedsfænomener, elektromagnetiske fænomener, varmefænomener og legemers bevægelser. Denne udlægning af fysikkens genstandsfelt er jo ikke direkte forkert, men heller
ikke særligt udtømmende. Den kan eksempelvis ikke svare på, hvorfor
kemien og geologiens genstandsfelt ikke hører ind under fysikken. Der
er dog et fælles karakteristika for de fysiske discipliner, som udelukker andre naturvidenskaber, nemlig anvendeligheden af en matematiskeksperimentel metode på disse områder af naturen. Samspillet mellem
teori og eksperimenter, der leder til kvantitative/matematiske modeller,
som ikke blot beskriver, men også forklarer og forudser naturfænomener, er essensen i metoden i fysikken og betinger også fysikfagets genstandsfelt. Alt i naturen, der lader sig undersøge med fysikkens metode,
kommer ind under fysikkens genstandsfelt.44
Samspillet mellem teori, matematiske modeller og eksperimenter kommer først klart til udtryk i Galileis arbejde. Han er dog ikke den første
til at beskrive naturfænomener ud fra kvantitativ-matematiske modeller.
Det var pythagoræerne med deres matematiske beskrivelse af lyreinstrumentets strengelængder og toner. Systematisk eksperimentelt arbejde
var også lavet før af blandt andre Tycho Brahe. Den teoretiske indgang
til naturen kendetegnede de ioniske naturfilosoffers brud med mytiske
og religiøse forklaringer af naturfænomener allerede i det 6. århundrede
før vor tidsregning. Galileis arbejde var banebrydende, idet han knyttede disse tre tilgange tæt til hinanden. Ud fra teoretiske idealiseringer af
eksempelvis det frie fald og pendulbevægelser opstillede han kvantitative modeller eksperimentelt, der kunne undersøges systematisk. ((Losee,
1993, side 54-63)(Pedersen, 1996, side 312-317))
Dette samspil mellem teori, matematiske modeller og eksperimenter er
ikke så simpelt eller entydigt, som det kommer til udtryk i denne fremstilling af Galileis arbejde. Der er ikke tale om, at fysikken kun beror
på induktiv, hypotetisk-deduktiv eller en helt tredje metode. Det er i
det hele taget misvisende at tale om en naturvidenskabelige metode eller den naturvidenskabelige metode. Der er en stor forskel på metode i
zoologi og i partikelfysik. Den naturvidenskabelige metode man bliver
præsenteret for i typiske naturvidenskabsteoribøger (og endog i videnskabsteoribøger for humaniora, sundheds- og samfundsvidenskaber) læner sig traditionelt meget op af fysikkens metoder. Fysikkens metoder
gøres ofte til den videnskabelige metode.45 Kjørup kommenterer denne
beskrivelse således:
“Selv for fysikere vil generelle indføringer i videnskabsteo44

Det er lidt fagimperialistisk formuleret. Der undervises i fysik som redskabsfag i
mange anvendelsesfag og i andre naturvidenskabelige grundfag, uden at disse fag dog
bør karakteriseres som fysik.
45 Eksempelvis Losee (1993). John Losee er professor i filosofi.
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ri oftest være ganske frustrerende, fordi forfatterne kæmper
med filosofiske problemstillinger uden indlysende forbindelse til videnskabens dagligdag. Eller fordi de tager udgangspunkt i helt falske billeder af hvad forskningen inden for
de faktiske forskningsområder går ud på. Min egen banale
forklaring på denne tingenes tilstand er at videnskabsteoretisk diskussion hidtil stort set er blevet ført mellem filosoffer
uden erfaring med videnskabeligt arbejde inden for de fag
de skriver om.”
(Kjørup, 2000, side 24-5)
For at præcisere, at det er en meget uheldig forsimpling at tale om den
naturvidenskabelige metode på baggrund af værker, der skriver om den
fysikfaglige metode, vil jeg belyse de forskellige tilgange Kepler benyttede til formuleringerne af sine tre naturlove. Jeg vil i gennemgangen
læne mig op ad en fysiker, nemlig Olaf Pedersen.46
Keplers arbejde med at formulere sine tre naturlove for planeters bevægelser viser, at både induktive og hypotetisk-deduktive tilgange bliver
anvendt i formuleringerne af naturlovene. Fysikkens metode kan altså
ikke blot opfattes som et induktivt arbejde, hvor empiri indsamles og
lovmæssigheder formuleres eller et hypotetisk-deduktivt arbejde, hvor
en hypotese formuleres ud fra teoretiske overvejelser og ud fra hypotesen deduceres herefter empiriske konsekvenser.47 Der er ikke en metode
og ofte skiftes der i samme arbejde mellem forskellige metoder:
“Dette fejlslagne forsøg [at bestemme Mars’ baneform som
cirkulær ud fra Tycho Brahes observationsdata] fik Kepler til
at skifte methode og i en aristotelisk form at bestemme planetbanens form ud fra den kraft, der fremkalder bevægelsen.
[...] Endvidere antog Kepler, at den aristoteliske grundrelation i dynamikken var rigtig, sådan at planetens øjeblikkelige
hastighed var proportional med kraften.”
(Pedersen, 1996, side 306)
Citat viser, at Kepler ikke blot forholder sig til Tycho Brahes observationsdata, men også støtter sig til teoretiske overvejelser. Både forud for
observationer og eksperimenter og i bearbejdelse af data spiller teori en
afgørende rolle ved dannelsen af hypoteser og strukturering af data.48
46

Professor, dr. phil. Olaf Pedersen (1920-1997) var internationalt anerkendt for sin
forskning i oldtidens og middelalderens naturvidenskaber.
47 Dermed ikke sagt, at fysikforskning udtømmende kan beskrives ved disse to metoder. Både i ‘context of discovery’ og ‘context of justification’ er billedet meget mere
kompliceret (begreber benyttet af videnskabsteoretikeren Sir Karl Rudolf Popper i Popper, 1959, side 30-31). Eksempelvis argumenterer (Kjørup, 2000) overbevisende for, at
naturvidenskab beror på retorik i context of justification og naturvidenskabsteoriens
enfant terrible, Paul Feyerabend kendetegnede naturvidenskabelig metode med ‘anything goes’.
48 Keplers strukturering af Brahes observationsdata ved hjælp af teoretiske overvejelser
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Den aristoteliske metode som nævnes i citatet beskriver Olaf Pedersen
således:
“»Den videnskabelige undersøgelses genstand er fænomenernes årsager.«49 Derfor er en undersøgelse af et fænomen
kun komplet, hvis den har formået at blotlægge både den materiale, formale, virkende (efficiente) og finale årsag til dets
optræden.”
(Pedersen, 1996, side 34)
Et eksempel på en fænomenundersøgelse, som udfolder Aristoteles’ fire årsager, kunne være en stens bevægelse forårsaget af en mand, der
skubber stenen ud over en skrænt. Den materielle årsag er stenen selv,
den formelle årsag er skræntens hældning, virkeårsagen er skubbet og
formålsårsagen er stenens ønske om at søge mod jordens midte (og dermed ned af skrænten). Det er kun virkningsårsagen, som fysikken i dag
anerkender i sit kausalitetsbegreb. At forklare et fænomen i moderne fysik er netop at finde virkningsårsager til fænomenerne. Men det er som
nævnt ikke altid, at fysikkens love formuleres ud fra et ønske om at forklare fænomener. De formuleres også ud fra ønsket om blot at beskrive
fænomenerne. Således er Keplers videre arbejde med Mars’ baneform
af beskrivende karakter. Han forsøgte med andre ord at løse problemet:
“[...] på en archimedisk maner, uden aprioriske forudsætninger af nogen art, men med et enormt numerisk arbejde, der
viste, at Mars-banen er en ellipse.”
(Pedersen, 1996, side 306)
Keplers første lov generaliserer denne bevægelsesform for Mars til at
gælde for alle planeter. Den arkimediske metode adskiller sig fra den
aristoteliske, idet:
“Denne tradition [den arkimediske] kan karakteriseres ved
et empirisk grundlag, en konsekvent anvendelse af det mathematiske sprog, og en mangel på kausale og teleologiske
forklaringer. Dette giver den et tydeligt særpræg: de nødvendige sammenhænge mellem størrelser, der i sidste ende
er af empirisk oprindelse, medens deres årsager hverken er
genstand for forskning eller udgangspunkt for forklaring af
relationerne.”
(Pedersen, 1996, side 39)
I sin udarbejdelse af den tredje lov lænede Kepler sig også op af den
arkimediske tradition:
resulterede i det, vi i dag kalder Keplers anden lov, som siger, at arealhastigheden er
konstant overalt i banen for en planets bevægelse om Solen.
49 Citat af Aristoteles: Metaphysica I, 9: 992a.
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“[...] Kepler underkastede planeternes omløbstider T og middelafstande a en lang række »trial and error«-beregninger, og
at en af disse viste, at forholdet T 2 /a3 er det samme hos alle
planeter. Så også her har vi en aposteriorisk methode, der
førte til resultat.”
(Pedersen, 1996, side 307)
Den aristoteliske tradition tager udgangspunkt i deduktion, hypotesedannelse, apriori erkendelse og teori og den arkimediske tradition er
knyttet til induktion, aposteriori erkendelser og empiri. I ‘context of
discovery’ er begge tilgange frugtbare i videnskabsfaget fysik, som eksemplet med Kepler viser.
Videnskabsfaget fysik er dog så teoritungt (det vil sige, at få overordnede teoribygninger dækker hele genstandsfeltet), at det oftest er den
hypotetisk-deduktive metode der er i spil, i modsætning til andre naturvidenskabelige fag som kemi, biologi og geologi, der er mere teorilette
(mange små teoribygninger) og hvor den induktive metode er den primære. Sarkastisk kan denne forskel mellem fysik og de andre naturvidenskabelige fag beskrives med fysikeren Ernest Rutherfords ord: “All
science is either physics or stamp collecting.” (fra J. B. Birks "Rutherford
at Manchester"(1962)). Fysikfaget er særegent i og med, at faget er meget teoritungt og dermed er de teoristyrede idealiseringer (kvantitativmatematiske modeller) udgangspunktet i undersøgelse af naturfænomener, hvilket gør arbejdet deduktivt; først opstilles modeller ud fra
teoretiske betragtninger og idealiseringer, dernæst afprøves og justeres
modellerne i det eksperimentelle arbejde. Denne type arbejde er naturligvis også at finde i andre naturvidenskaber, men fysik er par excellence
faget, hvor det er muligt ud fra teoretiske idealiseringer at opbygge matematiske modeller og muligt at efterprøve disse modeller i afgørende
eksperimenter. Disse særegne træk vil jeg udfolde i kapitel 4 for at præcisere, hvad fagfaglighed er i fysik.
Humanioras egenart
I opgøret med positivismens ide om en (naturvidenskabelig) enhedsmetode formuleredes to typer argumenter for humanioras egenart, som
tager udgangspunkt i henholdsvis humanioras genstandsfelts egenart
og egenarten af formålet med humanioraforskning.
Genstandsfeltsargumentet tager udgangspunkt i, at genstandsfeltet simpelthen grundlæggende – og for metoden afgørende – er af en anden
art end det naturvidenskabelige genstandsfelt. Som nævnt i kapitel 1
side 19, så er kravet til enhver undersøgelse, at graden af præcision og
forklaringsmetoden er tilpasset det genstandsfelt, der undersøges. Det er
ikke noget nyt krav, hvilket følgende citat fra Aristoteles også bevidner:
“Der vil være sagt tilstrækkeligt, hvis der er blevet bragt
klarhed i forhold til karakteren af det emne, vi undersøger.
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For nøjagtighed skal ikke efterstræbes på samme måde i alle redegørelser, som heller ikke for alle håndværks vedkommende. De smukke og retfærdige handlinger, som er dét den
politiske videnskab undersøger, frembyder så store forskelle
og variationer, at de kun synes at findes ved lov, og ikke af
natur. [...] det røber den skolede, at han i forhold til ethvert
emne forventer en sådan nøjagtighed, som sagens natur tillader.”
(Aristoteles, 2000, side 32-3)
Der er inden for humanioraproblemstillinger langt flere faktorer i spil
end inden for fysikfaglige problemstillinger. Desuden er der i humaniora faktorer, som er grundlæggende forskellige fra faktorer i naturvidenskab: dels forskerens egen forudindtagethed i forhold til problemstillingen og dels at indsamlingen/produktionen af data i humaniora
ofte – som denne afhandling er et eksempel på – indbefatter interviews,
observationer af aktører og andet empirisk arbejde, som ikke kan reproduceres. Reproducerbarheden af dataproduktionen er ikke mulig fordi
den del af virkeligheden, man undersøger, netop ændrer sig ved undersøgelsen af den. Eksempelvis kan jeg ikke gå ud og interviewe de
samme gymnasielærere en gang til med samme spørgsmål og forvente at få samme svar. Lærerne har måske under sidste interview eller i
mellemtiden fået større indsigt og afklaring i forhold til mit projekts problemstilling. Eller også opstår der modvilje hos lærerne, hvis jeg dukker
op igen og med de samme spørgsmål.
Med hensyn til forudindtagethed har det eksempelvis haft en betydning,
at jeg har læst fysik og filosofi og har undervist i fysik i gymnasiet. Søren
Kjørup berører problemstillingerne, som udspringer af karakteren af
humanioras genstandsfelt ved at tage udgangspunkt i den tyske filosof
og idehistoriker Wilhelm Dilthey, der var en af de første, som fik sat
opsplitningen mellem naturvidenskab og humaniora50 i fokus:
“For Dilthey er det meningsløst at foreslå at åndsvidenskaberne skal efterligne naturvidenskabernes metoder, fordi forskeren står i et helt andet forhold til det menneskelige end
til naturen.”
(Kjørup, 2000, side 93)
Humaniora beskæftiger sig altså med menneskelige aktiviteter og produkter, og samtidig er humanioraforskning (som al anden forskning)
selv en menneskelig aktivitet. Derfor karakteriserer Max Black51 humanioraforskning som andenordens aktivitet:
50

Dilthey benævnte humaniora åndsvidenskaberne, der også inkluderede samfundsvidenskab.
51 Max Black (1909-1988) var tidligere professor i filosofi ved Cornell University.
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“I shall use ’humanistic studies’ throughout to refer to secondorder activities of placing, interpreting, criticizing and evaluating primary humanistic texts, works of art, and related
artifacts, institutions and practices. Correspondingly, I count
for the purpose of this discussion a ’humanist’ as a student,
teacher, or investigator working at this ’second-order’ level a literary critic, not a poet; a musicologist, not a composer;
and so on.”
(Black, 1975, side 79)
Metafaglighed er også en andenordensaktivitet. Fysikmetafaglige problemstillinger er knyttet til humaniora og er ikke fysikfagfaglige problemstillinger, lige så vel som litteraturkritik ikke er poesi og skønlitteratur. Metafaglige problemstillinger er refleksioner over fagfagligheden,
hvor begrebet refleksion skal forstås som en afdækning af forudsætninger for løsningen af fagfaglige problemstillinger. Sådanne forudsætninger kan eksempelvis (men behøver ikke) være normer, roller, “sund
fornuft”, ideologier, sprogspil, paradigmer eller teorier som vi i arbejdet
med fagfaglige problemstillinger tager for givet. (Petersen, 2002, side 41
og 44)
Fagfaglighed og metafaglighed kan karakteriseres som henholdsvis instrumentel fornuft og refleksiv fornuft. Almendannelsen har været knyttet til den refleksive fornuft:
“Kognitiv dannelse, dannelse af erkendelsesevnen har i klassikernes betydning aldrig skullet fremme instrumentel rationalitet uden at være forankret i den fornuftige refleksion over
dens humane betydning, over ansvarligheden i dens anvendelsesmuligheder.”
(Klafki, 2002, side 46. Forfatterens kursivering.)
Den ufrihed, som den instrumentelle fornuft i kraft af teknologiske og
politisk-administrative kontrolsystemer har bibragt, er bagsiden af oplysningsprojektets emancipatoriske håb til fornuften. De tyske filosoffer
Theodor W. Adorno og Max Horkheimer har benævnt denne dobbeltsidighed i fornuften som “Oplysningens dialektik”.52 Denne påpegning
af den instrumentelle fornufts undertrykkende anvendelsesmuligheder
følger Klafki op med denne didaktiske dom:
“Hermed er der i grunden [...] allerede sagt dom over alle
moderne former for naiv videnskabstro, over en ikke-pædagogisk
reflekteret ‘videnskabsorientering’ af indlæringen, såfremt videnskab i den forbindelse reduceres til en instrumentel di52

“Oplysningens dialektik” er Frankfurterskolens teoretiske hovedværk. Frankfurterskolen var en marxistisk kultur- og samfundsteori i det 20. århundrede. Frankfurterskolen kaldte deres marxisme for ‘kritisk teori’ for at tage afstand til den dogmatiske
tolkning af marxisme, som de mente leninismen og stalinismen repræsenterede.
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mension.”
(Klafki, 2002, side 46)
men fastslår at
“Dette må imidlertid ikke på nogen måde udlægges som
irrationel videnskabs- eller teknologifjendtlighed.”
(Klafki, 2002, side 46)
Det andet argument mod positivismens enhedsmetode er, at formålet
med humaniora er at fortolke og forstå og ikke at forklare og beskrive
som i naturvidenskab: "Naturvidenskaberne har som formål at forklare,
hvilket ses som noget ydre, mekanisk; åndsvidenskaberne har som formål at forstå, hvilket ses som noget indfølende.” (Kjørup, 2000, side 94.
Forfatterens kursiveringer.) Eller sagt med Diltheys ord: “naturen forklarer vi, sjælelivet forstår vi.” Dette argument hviler på, at humaniora
begrænses til “ærkehumanistiske” områder som eksempelvis kultur- og
litteraturstudier og udelader eksempelvis lingvistik, dele af arkæologi
og psykologi.
Nytte er en tredje forskel på humaniora og naturvidenskab. Med den
industrielle revolution blev naturvidenskab nyttig i og med, at naturvidenskabelig indsigt ofte kom i anvendelse i form af teknologi.53 Nytten
af naturvidenskaben har der med andre ord ikke været nogen tvivl om
efter opsplitningen af naturvidenskab og humaniora. Og netop nyttebegrebet opsplitter de to fagområder idet humaniora ikke på samme vis
har evnet at pege på en nytteværdi og således haft en legitimeringskrise:
“[...] der har aldrig været megen åbenlys, praktisk nytteværdi
at henvise til. Og humanisterne selv har almindeligvis også
været tilbageholdne med overhovedet at tage ordet ‘nytte’ i
deres mund. Helst har man villet fremstille humaniora som
noget der bærer sin værdi i sig selv. Skulle menneskevidenskaberne have værdi for noget eller nogen derudover, måtte
det være for den enkeltes dannelse og for befordringen af
den humanistiske livsanskuelse eller ideologi, for humanismen.”
(Kjørup, 2000, side 63. Forfatterens kursiveringer.)
Kjørup mener, at der ikke er noget i vejen med humanioras nytteværdi,
men han mener ikke, at nytteværdien ligger i dannelsen:
“[...] Forsøget på at begrunde menneskevidenskabernes værdighed med henvisning til det humanistiske dannelsesideal,
53

Jeg ønsker ikke at give udtryk for, at jeg abonnerer på nogle af de myter, der er
forbundet til forholdet mellem naturvidenskab og teknologi, blandt andet at teknologi
blot er anvendt naturvidenskab eller at naturvidenskabelig udvikling er forud for
teknologisk udvikling. (Se side 238-242 i Nielsen m.fl., 1991, for uddybning af disse
myter.)
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opfatter jeg som bragesnak.”
(Kjørup, 2000, side 74)
I stedet peger Kjørup på, at humaniora har været nyttig for magtens
tjenere og udøvere, da humaniora leverer viden og ideologi. (Kjørup,
2000, side 75 og 77) Eksempelvis har humaniorafag som litteraturvidenskab og historie været helt centrale i nations- og nationalitetsopbygning
rundt om i Europa i det 19. århundrede. Men selvom humaniora har
spillet og stadig spiller en nyttig rolle, så har opfattelsen af humaniora
været, at den ikke var af praktisk nytte,54 hvilket meget sigende kommer
til udtryk i Ludvig Holbergs figur Erasmus Montanus.
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Jeg har defineret almendannelsesbegrebet ud fra begreberne selvforståelse, omverdensforståelse og myndighed. Denne definition er brugbar
i forhold til afhandlingens problemstilling. Dels fordi definitionen gennem myndighedsbegrebet signalerer et politisk element i almendannelsesbegrebet. Dels fordi definitionen knytter almendannelsesbegrebet til
undervisningsverden ved forståelsesbegrebet og desuden fordi metafaglighed er centralt ved selvforståelsens styrkelse af omverdensforståelse
og omvendt er fagfaglighed centralt ved omverdensforståelsens styrkelse
af selvforståelse.
Relationen mellem selvforståelse og omverdensforståelse er med Klafkis
ord en ‘dobbelt åbning’, hvor subjektet åbner sig for verden og verden åbner sig for subjektet. Med vendingen ‘dobbelt åbning’ signalerer
Klafki også, at almendannelsesbegrebet ikke er ensidigt material eller
formal, men derimod en syntese af material- og formaldannelse. Min
almendannelsesdefinition er med andre ord kategorial, da definitionen
indeholder en dobbelt åbning, jævnfør side 82.
Jeg vil afslutningsvis opridse nogle elementer i fagfaglighed og metafaglighed i undervisningsfaget fysik, som jeg mener bør være en del af
almendannelsesindholdet, da de bidrager til selvforståelse, omverdensforståelse og myndighed. I næste kapitel vil jeg udfolde disse elementer
og deres bidrag til almendannelse.
Det eksperimentelle aspekt i fysikfaget bidrager til almendannelse i kraft
af, at det kan give eleverne en indsigt i en systematisk tilgang til problemstillinger i stedet for en sporadisk tilgang, hvilket bidrager til selvforståelse og myndighed.
54

Med praktisk nytte mener jeg nytte, der er formålstjenestelig uden for akademia.
Med andre ord viden der ikke blot har værdi i sig selv. Det vigtigt at påpege, at
denne nytteskelnen ikke er fuldstændig dækkende for hele humaniora. Der findes
desuden også naturvidenskabelige fag, som ikke kan pege på nytteværdi (eksempelvis
kosmologi).
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Den kvantitativ-matematiske modellering kan give eleverne en oplevelse
af selv at kunne mestre en problemstilling, hvilket bidrager til selvforståelse og myndighed.
En række naturfænomener lader sig beskrive, forklare og forudsige ved
hjælp af videnskabsfaget fysiks teoribygninger. Indsigten i, at områder
af naturen således kan erkendes ved hjælp af fysikkens teoribygninger,
giver et eksistensbevis for, at en naturvidenskabelig tilgang til forståelse
af naturen overtrumfer metafysiske spekulationer og religiøse dogmer.
Desuden afhjælper indsigt i visse naturfænomener fremmedgørelse. Afvisningen af metafysiske spekulationer, religiøse dogmer og fremmedgørelse bidrager til selvforståelse, omverdensforståelse og myndighed.
Det er vigtigt, at den instrumentelle fornuft ikke står alene og faget således ikke bidrager til en videnskabsspecialisering. En metafaglig fysikundervisning, der styrker refleksioner og dømmekraft i forhold til faget,
kan bidrage til almendannelse ved dæmme op for faglig idiosynkrasi.
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Figur 3.1 Planchen, der er fra Den store franske Encyklopædi, viser de forskellige vidensområder. Opsplitningen af humaniora og naturvidenskab er ikke
sket endnu. Eksempelvis hørte mekanik, kosmologi, zoologi, botanik, geometri,
meteorologi etc. ind under filosofi og geologi hørte ind under historie. Datidens
anderledes opdeling af videnskaberne viser, at vores nuværende inddeling og
indplacering af fag i hovedområderne naturvidenskab, samfundsvidenskab og
humaniora (og sundheds- og ingeniørvidenskab?) bestemt er diskuterbar. Fysikdidaktik og metafaglighed i fysikundervisning kommer således i klemme i
vores nuværende inddeling af videnskaber, da fysikdidaktik og metafaglighed
både indeholder naturvidenskab og humaniora/samfundsvidenskab.
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4 Kompetencebeskrivelse af
fagfaglighed og metafaglighed
“Det er kommet så vidt, at man kan dele menneskene op i
Kultister og Teknoter. De første kender det menneskelige formål men ikke midlerne i vor tid. De sidste kender midlerne
men har glemt målet. Det er et glædeligt tegn, at man mange
steder i verden er begyndt at interessere sig for alt, hvad der
kan bygge bro.”
(Hein, 1960)
Jeg vil i dette kapitel gennem litteraturstudier lave en kompetencebeskrivelse af gymnasiefysikfaget inden for rammerne af begreberne fagfaglighed og metafaglighed. Som baggrund for denne kompetencebeskrivelse vil jeg først kort introducere kompetencebegrebet og den brede
sprogbrug, der er knyttet til kompetencetermen. Herefter vil jeg redegøre for, at udformningen af en definition af kompetencebegrebet og
af en kompetencebeskrivelse afhænger af formålet med definitionen og
beskrivelsen.

4.1

Kompetencebegrebet

I det seneste år er kompetence blevet en udbredt og populær term med
en meget bred sprogbrug og med en vag mening ikke blot i dagligdagssproget men også inden for videnskab. I artiklen ’Concept of Competence: A Conceptual Clarification’ (Weinert, 2001) beskrives denne udvikling således:
“One could even refer to a conceptual "inflation", where the
lack of precise definition is accompanied by considerable surplus meanings.´´ (Weinert, 2001, side 45)
Som vi tidligere har erfaret i de foregående kapitler, så er det tilfældet med begreberne didaktik, almendannelse og ’scientific literacy’, at
der ikke kan gives en universel definition af begreberne. Kompetencebegrebet skal føjes til denne liste. Der findes ikke et teoretisk grundlag for
at give en definition eller klassifikation af den omfattende sprogbrug.
Der findes mange forskellige teoretiske tilgange – men der findes ikke

103

104

Kompetencebeskrivelse af fagfaglighed og metafaglighed

et fælles begrebsapparat (Weinert, 2001, side 46)(Hermann, 2003, side
9)(Hutmacher, 1997, side 45). I sin klarlæggelse af terminologien knyttet
til kompetencetermen opgiver Franz Weinert1 derfor at give en universel
definition af kompetencebegrebet og giver i stedet for nogle pragmatiske retningslinier for brugen af kompetencetermen (Weinert, 2001, side
62). Disse retningslinier gives på baggrund af en gennemgang af syv
forskellige teoretiske tilgange til at definere, beskrive eller fortolke kompetencetermen (Weinert, 2001, side 46-51). Den sidste tilgang benævner
Weinert ’Action Competence’:2
“Unlike conceptualizations of competence that accentuate either cognitive or motivational aspects, action competence includes all those cognitive, motivational, and social prerequisites necessary and/or available for successful learning and
action. The concept of action comptence has been applied
especially in the analysis of the necessary and sufficient conditions for succes in meeting task, goal, and success criteria
in selected fields of action.´´
(Weinert, 2001, side 51)
Denne brede tilgang synes velegnet til at kæde gymnasiefysikfagets fagfaglighed og metafaglighed sammen med almendannelsesbegrebet som
jeg har defineret i kapitel 3. Dels på grund af at almendannelsesbegrebet
netop er et mål og et succeskriterium for at undervise i gymnasiefysikfagets fagfaglighed og metafaglighed. Og dels på grund af, at det almendannelsesbegreb jeg har defineret i kapitel 3 både indeholder kognitive, affektive, intentionelle og samfundsmæssige aspekter med henblik
på handling. Disse aspekter går også igen i andre begrebsafklaringer
af kompetencetermen. (Se eksempelvis (Hutmacher, 1997, side 46) eller
(Dolin m.fl., 2003, side 69).)
Jeg vil senere i dette kapitel se nærmere på disse aspekter i min analyse
og definition af kompetencebegrebet.
1

Franz Weinert er professor og leder på Max-Planck-Institut für psychologische Forschung i München.
2 De andre seks tilgange er 1) ’General Cognitive Competencies’, hvor kompetencer forstås som kognitive færdigheder og evner. De er generelle i den forstand at de bruges til
at mestre udfordringer i forskellige situationer; 2) ’Specialized Cognitive Competencies’,
hvor kompetencer forstås som kognitive færdigheder og evner. De er specielle i den
forstand at de bruges til at mestre udfordringer i særlige situationer. Eksempelvis matematiske udfordringer, bilkørsel eller skak; 3) ’The Competence-Performance Model’, der er
formuleret inden for lingvistikken for at forklare springet fra grundlæggende sprogevner (kompetencer) til at mestre sit modersmål (performativitet); 4) Modifications og the
Competence-Performance Model, hvor modifikationen består i at inddrage flere faktorer i
forklaringen af børns tilegnelse af modersmål; 5) ’Cognitive Competencies and Motivational Action Tendencies’, hvor en handling ses ikke blot som en potentiel evne til at kunne
handle (kompetence) men også motivationen eller viljen til at ville handle; 6) ’Objective
and Subjective Competence Concepts’ Minder meget om ovenstående tilgang. Objektive
kompetencer dækker de kognitive aspekter af kompetencebegrebet og de subjektive
kompetencer dækker de motivationsmæssige aspekter af kompetencebegrebet.
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Med definitionen af almendannelsesbegrebet og undersøgelsen af almendannelsesindholdet har jeg i kapitel 3 fremlagt mit normative udgangspunkt for brugen af kompetencebegrebet. Dette er på linie med
Weinerts anbefaling om at der i definition og brug af kompetencebegrebet sker en forudgående afklaring af, hvad formålet er med brugen
af kompetencebegrebet:
“[...] if one wants to go beyond an individual’s adaption level
to the world of today with its limited possibilities of further development, and change the world by providing people with appropriate competencies, it is necessary to choose
a normative starting point, and not an empirical one, when
defining key competencies.´´3
(Weinert, 2001, side 53)
Forholdet mellem kompetencetermens normative og empiriske aspekter
formuleres i en lidt mere kritisk og politisk toning i Bengtsen og Johanson (2004), hvor kompetencebegrebet sættes i forbindelse med samfundets ændrede performativitetskrav:
“Kompetenceideologien lanceres [...] som en dobbelt strategi:
Dels som et offensivt og normativt »ønske til fremtiden« og
dels deskriptivt som »en mekanisk afkodning af videnssamfundets krav«.”
(Bengtsen og Johanson, 2004)4
Den heuristiske pointe der ligger i, at afklare det normative udgangspunkt i brugen af kompetencebegrebet synes der bred enighed om. Således skriver Walo Hutmacher:5
“The description of the competencies pupils should aquire
is thus not just a choice of terminology, but implies different
ways of thinking about the purpose of education.´´
(Hutmacher, 1997, side 48)
Sven Erik Larsen tilslutter sig samme tanke og peger på at kompetencebeskrivelser ikke blot er svære at lave uden et normativt udgangspunkt
men også vanskelige at vurdere.
3

Begrebet ’key competencies’ kan ikke klart adskilles fra kompetencebegrebet (Weinert, 2001, side 51-52).
4 Kronik af idehistorikerne Peter Khallash Bengtsen og Jan Johansen i netmagasinet
‘Kontradoxa’, 2004.
5 Sociologen Walo Hutmacher er professor emeritus ved University of Geneva og tidligere formand for Fondation des régions européennes pour la recherche en éducation
et en formation (FREREF).
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Et eksempel på en sådan kompetencebeskrivelse er undervisningsministeriets rapport ’Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser’ (Undervisningsministeriet, 1999), hvori der fremsættes fire
overordnede kompetencer:
• Faglige: viden, færdigheder, metoder m.m.
• Almene: Analytiske evner, kommunikative evner, beherskelse af
arbejdsformer m.m.
• Personlige: Selvstændighed, selvtillid, initiativ, ansvarlighed, kreativitet m.m.
• Sociale: Evne til at deltage i demokratiske beslutningsprocesser,
samarbejdsevne m.m.
Man kan, når man ser sådanne kompetencelister uden et klart beskrevet
formål, stille en række spørgsmål til dem: Mangler der noget på listerne? En forståelseskompetence? Er der for mange kompetencer med? Er
de tilsammen dækkende og tilstrækkelige? Er de enkelte kompetencer
nødvendige? Er de for generelle eller for specifikke? Overlapper kompetencerne hinanden?
Jeg udfolder ikke kompetencelisterne for at besvare disse spørgsmål.
Pointen her er, at det er nødvendigt at inddrage formålene bag kompetencebeskrivelserne for at besvare disse spørgsmål. Svend Erik Larsen
fæstner sig ved, at sådanne kompetencelister i sig selv sædvanligvis synes fornuftige og altid bliver accepteret med nikken, hvilket han knytter
sammen med, at formålet med kompetencerne ikke rækker ud over selve
kompetencetænkningen.
Man kan derfor vanskeligt forstå og vurdere en kompetencebeskrivelse
fuldt ud, hvis ikke man har indsigt i det bagved læggende formål og man
kan heller ikke udarbejde en kompetencebeskrivelse, hvis man ikke har
gjort sig klart, hvad formålet med kompetencebeskrivelsen er (Larsen,
2003, side 5).
Der findes med andre ord ikke den rigtige eller fuldkomne kompetenceformulering, som dækker alle de forskellige sprogbrug af kompetencebegrebet. Eksempelvis kan formålet med en kompetencebeskrivelse
inden for undervisningssystemet være en afklaring af undervisningstilrettelæggelse, en afklaring af hvordan man optimerer undervisningen,
udgøre et udstillingsvindue i bekendtgørelser eller studieordninger for
at vise at faget så at sige ’leverer varen’, eller som tilfældet er for denne afhandling at levere et bidrag til begrundelsesdiskussionen af gymnasiefysik i forhold til almendannelse. En kompetencebeskrivelse og en
definition af kompetencebegrebet er derfor ikke universel, men har pragmatisk og heuristisk værdi.
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Undervisningspædagogiske begrundelser for
kompetencebeskrivelser
Som nævnt indledningsvis i dette kapitel, så har brugen af kompetencebegrebet i mange sammenhænge spredt sig hastigt, hvilket også gælder
i uddannelsessammenhænge, hvor kompetencebegrebet i uddannelsesog fagbeskrivelser så at sige har “ryddet bordet” inden for de sidste 10
år.6 Man introducerer dog ikke en ny måde at beskrive uddannelserne
og fagene på med mindre, de eksisterende beskrivelser er utilstrækkelige. Men der er problemer, som den traditionelle pensumbeskrivelse ikke
kan løse.7
Nogle fag og uddannelser har eksempelvis begrundelses- og legitimeringsproblemer; hvorfor er den viden, uddannelserne og fagene kan levere, en viden, som samfundet har behov for?8 Disse problemer omhandler altså det fagdidaktiske spørgsmål om, hvorfor man bør undervise i faget. Andre fag har problemer med at formidle fagindholdet;
hvordan lærer og tilegner eleverne bedst fagenes indhold?9 Disse problemer omhandler altså spørgsmålet om, hvordan man skal undervise i
faget.
I undervisningstilrettelæggelsen kan kompetencebegrebet let forbindes
med en konstruktivistisk læringsteori.10 Kompetencebeskrivelser kan altså vælges ud fra almen didaktiske overvejelser. I modsætning til en mere
klassisk pensumorienteret fagbeskrivelse sætter en kompetenceorienteret fagbeskrivelse mere fokus på handlingsaspektet i læring og dermed
hænger det bedre sammen med en konstruktivistisk metodik og praktik
i en eller anden form:
“En af styrkerne i en kompetenceformulering er dens kobling
til læringsteori. Ligesom dannelse kunne identificeres med
læring (i konstruktivistisk forstand) gennem begge begrebers
stærke læggen vægt på aktivitet, handlen.” (Dolin, 2003a, side
367)
6

Kompetencebeskrivelser i undervisningsverden blev introduceret i undervisningsministeriets rapport “National Kompetenceudvikling” i 1997 uden at begrebet dog
blev benyttet (!). Først i ’Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser’
(Undervisningsministeriet, 1999) kom begrebet i spil.
7 Med begrebet pensum forstår jeg et afgrænset stofområde, der fremstår som en
liste af fagligt stof og er fastlagt med henblik på eksamen. I en pensumbeskrivelse
af gymnasiefaget fysik vil denne liste typisk have fokus fagbegreber, naturlove og
fagdiscipliner hentet fra videnskabsfaget. Se eksempelvis side 115 for et uddrag af en
sådan pensumbeskrivelse.
8 Eksempelvis gymnasiefagene latin og oldtidskundskab har begrundelses- og legitimeringsproblemer.
9 Eksempelvis har gymnasiefaget matematik sådanne problemer.
10 Der findes mange former for konstruktivistisk læringsteori, men de fremhæver alle,
at elever konstruerer viden gennem egne aktiviteter og bygger deres viden op i forhold
til, hvad de ved i forvejen.
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Konstruktivistisk læringsteori, dannelsesbegrebet og kompetencebegrebet samles ifølge (Dolin, 2003a)om aktivitet og handlen der både er relevant i undervisningstilrettelæggelse, undervisningsudførelse, beskrivelse af uddannelsens formål og beskrivelse af fagenes indhold. Denne
samlende evne har pensumbegrebet ikke. I rapporten ’Kompetencer og
matematiklæring’ fremhæves også en række styrker ved kompetencebeskrivelser af fag. En kompetenceorienteret fagbeskrivelse giver ifølge
rapportens forfattere (Niss og Jensen, 2002) eksempelvis mulighed for
en undervisningsplanlægning og -evaluering, hvor de egentlige faglige
krav til elevernes kunnen kommer mere i fokus gennem kompetencetermer. Kompetencebeskrivelser af fag giver endvidere mulighed for at
styrke tværfaglig undervisning ifølge forfatterne til rapporten og således knytte uddannelsessystemet sammen på tværs. Ligeledes mener
disse forfattere, at en fagkompetencebeskrivelse kan knytte uddannelsessystemet sammen på langs, fordi kompetencebeskrivelse af fag kan
sikre kontinuitet i de enkelte uddannelsesniveauer og mellem springene
fra det primære, sekundære og tertiære uddannelsesniveau.

Pensumorienterede fagbeskrivelsers mangler
Jeg vil her diskutere pensumbeskrivelser over for kompetencebeskrivelser for at vise styrken i kompetencetilgangen til forståelsen af faglighed,
samt analysere forskellen på relationen mellem viden og kompetencer i
fagfaglighed og metafaglighed.
Grundtesen i kritikken af pensumbeskrivelser af fag er, at det ikke afspejles i pensumbeskrivelser hvad faglig kunnen er. Et fag er med andre ord
mere end blot kernestof. Kernestofbeskrivelser er således ikke fyldestgørende til at beskrive, hvad det egentlig er, der forventes, at eleverne skal
kunne. Et er søkort at forstå, andet skib at føre. Med Jens Højgaard Jensens ord lider man af pensumitis, hvis man tror, at et fag udtømmende kan
beskrives af pensum (Jensen, 1995, side 464). For at imødegå pensumbeskrivelsers reduktion af fagligheden introduceres kompetencebegrebet
i et forsøg på at indfange de faglige aspekter, som pensumbeskrivelser
ikke indfanger.
Ifølge en pensumbeskrivelse er mængden af kernestof fra et givent stofområde en tilstrækkelig beskrivelse af faglighed og pensumbeskrivelser
negligerer dermed de aspekter i fagligheden, som ikke beskrives af en liste over kernestof. Eksempelvis vil en del af pensum i el-lære i gymnasiets Fysik B-niveau være kendskab til effekten afsat i et elektrisk kredsløb
(P = U I) og Ohms første lov (U = RI). Men hvad beløber et kendskab
til disse lovmæssigheder sig til? Skal man kende gyldighedsområdet for
Ohms første lov? Skal man kunne udføre symbolsk manipulation med
formlerne? Hvor meget tyngde i forståelsen af begreberne spænding,
resistans, strømstyrke og effekt skal eleverne opnå? Skal eleverne have
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kendskab til diagrammer og ikoner for elektriske kredsløb? Hvorvidt
skal eleverne kunne perspektivere dette kernestof til hverdagsfænomener? Skal eleverne kunne drage analogier mellem elektrodynamiske og
klassisk mekaniske felter og potentialer? Skal eleverne kunne løse åbne
opgave og/eller lukkede opgaver i kernestoffet?
Forskellen mellem viden og kompetencer kan også illustreres ved nedenstående klassiske opgave. De nødvendige kompetencer, der kræves
for at løse denne opgaven, rækker ud over det faglige indhold i en pensumbeskrivelse. Eleverne kan selvfølgelig gennem opgaveregning lære
disse kompetencer, men disse kompetencer er ikke eksplicit i fokus i
en pensumorienteret fagbeskrivelse og undervisningsplanlægning, også
selvom det reelt er det man måtte ønske at lære eleverne.
“En almindelig elektrisk 60 W pære forbindes til en stikkontakt og tændes.
a) Hvor stor er strømmen gennem pæren?
b) Hvor stor er pærens resistans?”
(Hansen, 2005, side 10)
Underviseren er bevidst om, at det ikke kun kræver kendskab til kernestoffet inden for el-lære i dette tilfælde effekten for et elektrisk kredsløb
og Ohms første lov for at løse denne opgave. Han giver derfor opgaveløsningen følgende kommentarer med på vejen:
“Kommentarer:
God ide med en tegning.
God ide med liste over oplysninger fra opgaveformuleringen.
Begrundelse for at anvende en given formel.
Formeludtryk med symboler.
Den ubekendte størrelse isoleres symbolsk.
Indsæt værdier, beregn, foretag korrekt afrunding.”
(Hansen, 2005, side 10)
Disse punkter er vigtig fysikfaglig kunnen, som ikke er indeholdt i kernestofbeskrivelsen i læreplanen for Fysik B:
“Elektriske kredsløb
- simple elektriske kredsløb med stationære strømme beskrevet ved hjælp af strømstyrke, spændingsfald, resistans og
energiomsætning. ”
(Undervisningsministeriet, 2006b, § 2.2 i LPB)
I samme opgaveark har underviseren en opgave i termodynamik, der
indledes med:
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Figur 4.1 Der er mange måder at lære Ohms første lov på. En pensumbeskrivelse, der indeholder Ohms første lov, siger således ikke meget om, hvad
der i undervisningen forventes, at eleverne skal kunne. Denne figur viser en
manualbaseret måde at lære Ohms første lov. De fleste gymnasiefysiklærere
vil nok ikke mene, at det er det, som menes med at lære Ohms første lov.
Ideen med trekanten er, at man holder med sin finger over den variabel, man
ønsker at finde og deraf kan ses om de to andre størrelser skal multipliceres
med hinanden (hvis man holder over V for at beregne spændingen), om V
skal deles med Ω (hvis strømstyrken skal findes) eller om V skal deles med
A (hvis resistansen skal findes). Det er den eneste fremstilling af Ohms lov i
lærebogen “Fysik og kemi for 9. klasse”. (Figur fra Andersen og Norbøll, 1979,
side 20)

Figur 4.2 Da trekanterne i figur 4.2 er den eneste fremstilling af Ohms lov i
lærebogen henviser opgaven her til, at advarelsestrekantsikonet repræsenterer,
hvad ‘Ohms lov siger’. (Figur fra Andersen og Norbøll, 1979, side 21)
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“På et senere tidspunkt kommer vi til at arbejde med idealgasligningen, der angiver sammenhængen mellem nogle
fysiske størrelser for en ideal gas (gasser, "der opfører sig
pænt"): PV = nRT”
(Hansen, 2005, side 12)
Uden at kende til fysikken bag idealgasligningen skal eleverne udregne
tryk, absolut trykændring og relativ trykændring med det formål alene,
at træne dem i matematiske kompetencer, der ikke er indeholdt i en
pensumbeskrivelse af faget.
Der ligger altså udover kendskab til kernestoffet, der indgår i pensum,
implicit en række krav til eleverne om at besidde en række kompetencer. Dette gælder ikke kun i forhold til løsning af klassiske skriftlige
gymnasieopgaver som ovenstående opgave på side 109, men også inden
for fysikfagets eksperimentelle dimensioner, mundtlige dimensioner og
større skriftlige opgaver.
Kompetencer udfoldes og erhverves altid i sammenhæng med fagligt
stof (viden) og læring af stof styrker altid visse kompetencer. På samme
vis som indlæring og beherskelse af sprog, hvor kendskab til grammatikregler og et ordforråd er nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt til
sprogbeherskelse. Omvendt ville man ikke være i stand til at beherske
et sprog uden kendskab til både ord eller grammatik. Pensum og kompetencer i fysikfaget er (på samme vis som grammatik og ordforråd er i
forhold til sprogbeherskelse) uløseligt knyttet sammen og i den konkrete undervisningspraksis uadskillelige. Men det er afgørende, om man
har fokus på kernestof eller kompetencer i undervisningsplanlægningen,
idet fokus på kernestof ikke sikrer, at man får berørt alle de kompetencer,
som er centrale for fagligheden på det givne undervisningsniveau. Omvendt vil et fokus på kompetencer ikke sikre, at alle kernestofområder
bliver berørt; om man lærer Ohms første lov eller ej er ikke så vigtigt.
Det at kunne handle og agere fysikfagligt er det primære, men vil altid
udfolde sig i et kernestof, eksempelvis Ohms første lov, Newtons anden
lov, Maxwells ligninger, Arkimedes’ lov eller noget helt syvende. Men
pointen er, at:
“[...] et hovedredskab i udvælgelsen af dette stof [viden] er
de kompetencer, det valgte stof egner sig til at bringe til udfoldelse.”
(Niss, 2000, side 31. Min parentes.)
Viden og kompetencer i metafaglighed
Forholdet mellem viden og kompetencer synes at være mere sammenknyttet i fysikfaget end i mange humaniorafag og dermed også mere sammenknyttet inden for fysikfagets fagfaglighed end i fysikfagets meta-
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faglighed, der indeholder humaniorafaglige aspekter. I forbindelse med
forholdet mellem viden og kompetencer nævnes ofte ‘kompetencespringet’, der er springet fra:
Hvad skal eleverne vide - og hvad skal de gøre for at opnå dette?
til
Hvad skal eleverne kunne gøre - og hvad skal de vide for at kunne dette?
Fokus i undervisningen skifter med kompetencespringet fra, at viden er
målet til at kunnen er målet. Men denne opsplitning af viden og kompetencer synes at være mest gældende for humaniora. Dermed ikke sagt at
viden og kompetencer er adskilt i humaniora, men humaniorafag er alt
andet lige mere materialdannende end fysik.11 Viden i humaniora er af
første orden jævnfør citatet af Black side 97 og den faglige kunnen kommer først på banen i anden orden. Før man kan udøve litteraturkritik, er
der noget litteratur, der skal læses. Før man kan udøve historisk kildekritik er der nogle kilder, der skal kendes og så videre. I modsætning hertil
foregår tilegnelse af viden og kompetencer i fysikundervisning samtidigt. Fremstillingen af el-lære i fysiklærebøger beskæftiger sig ikke med
juletræskæder, computere eller radioer, men med seriel- og parallelforbindelser. I mekanik beskæftiger fysiklærebøgerne sig ikke med stens,
æblers, Pia Merete Kjærsgaards eller kattes, men legemers frie fald mod
jorden. Derudover indlæres forståelse af fysikfaglige teorier og begreber igennem det eksperimentelle arbejde. Opgaveløsning (mere specifikt
opgaveregning) er ligeledes et traditionelt element i fysikundervisning.
I fysikundervisning skal man altså ikke blot læse kapitlet i fysikbogen,
man skal også regne opgaver. Og der finder man ud af, hvorvidt man
har forstået det. Det er i opgaveregningen, at det læres. På den måde er
viden og kunnen i fysikfaget meget tæt knyttet i indlæringen og minder
på den vis om sprogfag (men selvfølgelig ikke disse fags litterære og
kulturelle dele) og det at lære at beherske et instrument eller at lære at
svømme. Man kan sige, at fysikfaget således er mere formaldannende
end mange humaniorafag som filosofi, historie og litteraturvidenskab,
hvilket også afspejles i at der ikke ekserceres i kanondiskussioner inden
for fysikfaget (og naturvidenskaber som sådan) som i mange humaniorafag. Eksempelvis skriver redaktøren for tidsskriftet ‘Aktuel Naturvidenskab’ i temanummeret “De 10 største naturvidenskabelige erkendelser”
følgende kommentar til den naturvidenskabelige kanon, der præsenteres i tidsskriftet:
“En ting, vi har lært af at studere de input vi har fået fra forskerne er, at en del forskere har fokuseret på “den naturvi11

Dette er naturligvis kun tilfældet, hvis man tænker material- og formaldannelse
som, hvad der skal tilegnes for at blive almendannet. Hvis man derimod anskuer
material- og formaldannelse som, hvad man skal kunne gøre (tænke materialt eller
formalt), så er der ingen forskel på humaniora og fysik.
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denskabelige metode” som den største naturvidenskabelige
erkendelse, bl.a. med reference til denne som et opgør med
religiøs dogmatik. [...]
Skal vi sammenfatte vores projekt i to enkle pointer, kan de
derfor være:
- Naturen kan både i det store og det små forklares uden
henvisninger til guder eller myter.
- En historisk udvikling er et grundvilkår for Universet,
Jorden, Livet – ja, Videnskaben selv.
Lad disse to pointer udgøre naturvidenskabens minikanon.”
(Kjær og Dahlgaard, 2006, side 40)
Det er også værd at bemærke, at beskrivelser af de metafaglige kompetencer ofte indeholder formuleringer som ’indsigt i’, ’viden om’ og
’overblik over’. Sådanne formuleringer findes ikke i beskrivelser af de
fagfaglige kompetencer. Med denne forskel i valg af formuleringer betones vidensdelen i metafagligheden (Dolin m.fl., 2003; Niss og Jensen,
2002; Dolin, 2003a). Men jeg mener, at det er rimeligt at anskue besiddelse af metafaglighed som kompetencer og kunnen og ikke blot som
viden, fordi disse kompetencebeskrivelser også indeholder begreberne
’dømmekraft’ og ’refleksion’, hvilket er solide metafaglige evner. Metafaglighed kan med andre ord ikke reduceres til viden om en given kanon
i fysik. Formuleret med andre ord så kan humaniorafaglige aspekter i
metafaglighed ikke reduceres til førsteordensviden. Det ville være et
tegn på pensumitis.
Kompetencebegrebet har i forbindelse med ovennævnte udfordringer
for uddannelser og fag vist sig at være frugtbar til at give en mere
dækkende og adækvat fagbeskrivelse end den mangelfulde pensumorienterede fagbeskrivelse (Dolin m.fl., 2003; Niss og Jensen, 2002; Jensen,
1995).

Brobygning mellem uddannelsens formål og fags
indhold.
En typisk begrundelse for at indføre kompetencebegrebet i uddannelsessystemet (fagspecifikt eller faggenerelt) er som før nævnt, at kompetencebegrebet imødekommer og indfanger de nye krav fra nutidens samfund.12 Et eksempel på denne typiske begrundelse er i rapporten “Fremtidens Naturfaglige Uddannelser”, der opfatter kompetencebeskrivelser
som velegnet til at indfange det samfundsmæssige betingede skift i opfattelsen af formålet for uddannelsessystemet:
12

Blandt andet benævnes det nutidige samfund som det postmoderne samfund, det
hyperkomplekse samfund, det postindustrielle samfund, modus 2 samfundet, videnssamfundet, risikosamfundet, informationssamfundet og så videre.
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“Disse initiativer [blandt andre ’Kompetencer Og Matematiklæring’, ’Klare mål’ og ’Udviklingsprogrammet for ungdomsuddannelserne’] kan ses som et udtryk for et opbrud
i uddannelsessystemet, en søgen efter et ståsted i en hurtig
foranderlig verden, hvor intet er givet.”
(Dolin m.fl., 2003, side 67. Min kursivering.)
Selve ideen med, at uddannelse (og almendannelse, jævnfør side 71 i
kapitel 3) som sådan skal relateres til de eksisterende rammer, er fornuftig. Der er dog en tendens til, at man overdriver betydningen og
konsekvenserne af de ændringer, der foregår i ens egen samtid. Hvis
’intet er givet’ er al undervisning jo håbløs. Hvis postmodernismens
fortalere har ret i, at det rationalistiske projekt er kuldsejlet i en mere
radikal betydning end den kritik Adorno og Horkheimer leverer, jævnfør side 97 i kapitel 3, så er almendannelsen som undervisningsmål også
kuldsejlet. Det er langt fra alle, som drister sig til at skrive og mene, at
’intet er givet’. Almendannelse er stadigvæk i vores hurtigt foranderlige verden en overordnet målsætning i det almene gymnasium. Men
kompetencebegrebets udbredelse i undervisningsverdenen de sidste 10
år kan blandt andet forklares ved, at opfattelsen af almendannelse har
ændret sig fra, at almendannelsesindholdet er statisk og kan udtrykkes ud fra en kanon eller pensumliste til, at almendannelsesindholdet
opfattes som dynamisk. Dette hænger sammen med ovenstående citats
beskrivelse af samfundsændringernes indflydelse på nye måder at beskrive uddannelser og fag (hvis den kursiverede del udelades). Der er
altså behov for at skabe et nyt tidssvarende almendannelsesbegreb og
til at løse den opgave kan kompetencebegrebet bygge bro mellem den
viden som kommer til udtryk i pensumorienterede fagbeskrivelser og
den ’højtflyvende’ almendannelse (Larsen, 2003). Ser man eksempelvis
på den nye gymnasieordnings formålsparagraf, står der:
“Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med
vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt
til deres omverden: medmennesker, natur og samfund, og til
deres egen udvikling. Uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans.
Stk. 5. Uddannelsen og skolekulturen som helhed skal forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder
og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.”
(Undervisningsministeriet, 2006d, Bekendtgørelsen § 1)
Dette er unægteligt langt fra noget af det kernestof, som præsenteres i
læreplanen for Fysik B:
“Energi
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- beskrivelse af energi og energiomsætning, herunder effekt
og nyttevirkning
- kinetisk og potentiel energi i tyngdefeltet nær Jorden
- indre energi og energiforhold ved temperatur- og faseændringer
- ækvivalensen mellem masse og energi.”
(Undervisningsministeriet, 2006b, LPB § 2.2)13
Svend Erik Larsen ser en styrke i at inddrage kompetencebegrebet i
begrundelsesdiskussionen af faget, idet han som flere andre mener, at
kompetencebegrebet kan udvikle det elitære spidsborgerlige almendannelsesbegreb ved at inddrage et handlingsaspekt. Udover at kompetencebegrebet ifølge Larsen indfanger det handlingsmæssige aspekt i
almendannelsesbegrebet, så kan kompetencebegrebet også beskrive og
planlægge den konkrete undervisning.
Den manglende implementeringsevne er almendannelsesbegrebets svaghed, idet målsætninger for uddannelsessystemet er meget abstrakte og
derfor er svære at benytte som redskaber i den konkrete undervisningspraksis. 14
Formålet med at formulere en kompetencebeskrivelse af gymnasiefysikfaget i denne afhandling er som nævnt at undersøge fysikfagets bidrag
til almendannelse. Denne opgave med at bygge bro mellem uddannelsens formål og undervisningsfagets indhold kan enten tage udgangspunkt i uddannelsens formål på det pædagogisk-filosofiske niveau eller
i fagets indhold på det didaktiske niveau.15 Den fagspecifikke tilgang til
opgaven tager udgangspunkt i at lave en kompetencebeskrivelse af det
13 LP henviser til læreplan og UV til undervisningsvejledning. A, B og C henviser til
niveauerne.
14 Og på den anden side er kompetencebegrebets svaghed, at det først rigtigt kommer i spil, når det kobles til viden og almendannelse. Der er et afklaringsarbejde i
forhold til relationen mellem kompetencebegrebet og almendannelsesbegrebet, som
angår kompetencernes mål og mellem kompetencebegrebet og vidensbegrebet der angår kompetencernes indhold:

“Kompetencetænkningen i uddannelserne hviler med andre ord på to
forudsætninger, målsætning og vidensforankring, den ikke selv formulerer.”
(Larsen, 2003, side 11)
Opgaven lyder at udvikle dannelsesbegrebets styrke: “nødvendigheden af fælles
forankring”, som skal udfylde kompetencebegrebets svaghed, nemlig den formålsløse
udvikling, så det ikke ender i individualistiske karrieremål, men derimod fokuserer
på:
“... hvilke kompetencer der gør fælles forankring til del af en læreproces
og ikke kun et individuelt og eksistentielt projekt.”
(Larsen, 2003, side 7)
Svend Erik Larsen taler om gensidig sammenhæng og afviser Haues hierarkisering
af dannelse, kompetencer og kvalifikationer.
15 Niveaubenævnelserne er jævnfør figur 1.1 side 6 i kapitel 1.
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eksisterende videnskabs- eller undervisningsfag og dernæst se, hvorledes faget kan bidrage til uddannelsens målsætninger. Den faggenerelle
tilgang er at opstille nogle overordnede målsætninger og dernæst se
hvilke fag, som bedst kan bidrage med de relevante kompetencer. Den
fagspecifikke tilgang er med andre ord karakteriseret ved at lave en
kompetencebeskrivelse af faget og den faggenerelle tilgang er karakteriseret ved at opsætte nogle kompetencemål for fagene. I første del af afhandlingens litteraturstudie har jeg defineret et almendannelsesbegreb
og knyttet humaniorafaglighed og fysikfaglighed til almendannelsesindholdet. I den forstand er afhandlingens tilgang faggenerel. Afhandlingens empiriske studier og afgrænsningen af problemfeltet til fysikdidaktik (og ikke det nærliggende naturfagsdidaktik) peger dog mere
i retningen af en fagspecifik tilgang. I forskningsprocessen, der ligger
bag denne afhandling, er der ikke foretaget et entydigt og bevidst valg
af en af disse to tilgange. Men afhandlingen er primært fagspecifik i sin
tilgang, idet jeg eksempelvis kun har interviewet gymnasielærere, som
underviser i gymnasiefysik, og kun har inddraget videnskabsfaget fysik
som eneste naturfag i undersøgelsen af almendannelsesindholdet.
Sammenfattende for dette afsnit vil jeg fremhæve fire argumenter for at
kompetencebegrebet er velegnet til at belyse forholdet mellem gymnasiefysikfaget og almendannelse:
• Både myndighedsbegrebet i almendannelsesbegrebet og kompetencebegrebet indeholder et handlingsaspekt.
• Med en kompetencebeskrivelse undgås en reduceret fagbeskrivelse
og dermed en eventuelt reducering af gymnasiefysikfagets bidrag
til almendannelse.
• Almendannelsesbegrebet har ændret sig således at kompetencebeskrivelser er mere velegnede end pensumbeskrivelser til at knytte
almendannelsesindholdet til almendannelsesmål.
• Kompetencebegrebet bygger bro mellem fagets indhold og mål.

4.3

Kompetencebeskrivelse af fagfaglighed og
metafaglighed

Som nævnt tidligere dette kapitel på side 104, så fremgår det ikke af
selve kompetencebegrebet, hvor specifikke kompetencer bør være. Det
spænder bredt fra ’Lebenskompetenz’ (Haue, 2000) til ’regnearkskompetence’. På den ene side er de meget generelle kompetencer ikke særligt
styrende eller oplysende, på den anden side er udpinding i mindste
detalje at falde i det som (Niss, 1999) kalder behaviorismefælden, der
kort fortalt er at forfalde til at udpege utallige kompetenceelementer og
fejlagtigt tro, at man ved indsigt i denne ydre adfærd har fået indsigt i
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den bagvedliggende sammenhæng, der er kernen i fagligheden. I KOMrapporten lægges detaljeringsgraden på en faglig kompetence og en faglig
(matematisk) kompetence defineres således:
“En matematisk kompetence er indsigtsfuld parathed til at
handle hensigtsmæssigt i situationer, som rummer en bestemt slags matematiske udfordringer.”
(Niss og Jensen, 2002, side 43)
De mere generelle kompetence så som sociale, personlige og almene
kompetencer indgår i vekselvirkning med faglige kompetencer og kan
styrkes i tilegnelsen af faglige kompetencer. Det er vigtigt at pointere, at
faglige kompetencer udvikler generelle kompetencer, idet personlige, sociale og almene kompetencer netop er knyttet til myndighed, selvforståelse og omverdensforståelse. Evnen til at tilegne sig faglige kompetencer
er omvendt betinget af almene, personlige og sociale kompetencer:
“Naturligvis vil der i omgangen med og udøvelsen af et hvilket som helst fagområde være behov for at udvikle og aktivere nogle almene kompetencer, der ikke er specifikke for
det pågældende fagområde, men som har relevans i forhold
til mange forskellige felter. Det drejer sig om kompetencer af
næsten personlighedsmæssig art, såsom evnen til at ræsonnere logisk, samarbejde med andre, evnen til udholdenhed
over for krævende opgaver, mod til at give sig i kast med
udfordringer, evnen til at finde vej i ustrukturerede situationer, sproglig formuleringsevne osv., osv., Væsentlige, som alle disse og snesevis af andre kompetencer er på mangfoldige
felter, står de – pr. definition – ikke i centrum for karakteriseringen af de kompetencer, der er særlige inden for et givent
fagområde. En sådan karakterisering må nødvendigvis være
forankret i det fagspecifikke.”
(Niss, 1999, side 26)
De generelle kompetencer står heller ikke i centrum for denne afhandling, men fokus er i stedet rettet mod på fagspecifikke kompetencer
inden for rammerne af fagfaglighed og metafaglighed. Dette fokus betyder, at det ikke er et bud på en udtømmende kompetencebeskrivelse
af undervisningsfaget fysik, som eksempelvis kompetenceformuleringen
af fysikfaget i antologien “Inspiration til fremtidens naturfaglige uddannelser. En antologi.” er (Dolin m.fl., 2003, side 108-109).16 Formålet med
en sådan beskrivelse er at lave en kompetencebaseret bekendtgørelse,
læseplan, studieordning og/eller lærevejledning. Da formålet med af16

Denne antologi er andet bind af rapporten fra arbejdsgruppen for ‘Fremtidens Naturfaglige Uddannelser’ (omtalt FNU). Det første bind i rapporten ‘Fremtidens Naturfaglige Uddannelser. Naturfag for alle - vision og oplæg til strategi’ er som titlen
antyder den politiske del af rapporten.

118

Kompetencebeskrivelse af fagfaglighed og metafaglighed

handlingens kompetencebeskrivelse er at bygge bro mellem uddannelsens formål på det pædagogisk-filosofiske niveau og fagets indhold på
det didaktiske niveau har jeg valgt at benytte udtrykket kompetencemål.
Det begreb peger hen mod det pædagogisk-filosofiske niveau og væk
fra metodik og praktik i højere grad en det mere neutrale kompetence.17
Ovenstående indsnævring af afhandlingens kompetencebeskrivelse af
gymnasiefysikfaget inden for rammerne af fagfaglighed og metafaglighed udelukker både de almene kompetencer og de faglige kompetencer
der kan knyttes til gymnasiefysikfaget, og som også kunne bidrage til
almendannelse som defineret i kapitel 3. Denne afgrænsning er foretaget af rent praktiske grunde som eksempelvis studiets tidslige ramme
og afhandlingens omfang.

Eksisterende kompetencebeskrivelser af
gymnasiefysikfaget
Med udgangspunkt i tre eksisterende kompetencebeskrivelser af fysikfaget og min tidligere diskussion af videnskabsfaget fysiks samt humanioras bidrag til almendannelsesindholdet i kapitel 3 vil jeg nu præsentere handlingens kompetencemål gennem min egen formulering af en
kompetencebeskrivelse.
De tre kompetencebeskrivelse, jeg primært har ladet mig inspirere af, er
formuleret af Jens Dolin, Mogens Niss og Jens Højgaard Jensen.
Formuleringen af Jens Dolins kompetencebeskrivelse kan findes i artiklen ‘En kompetencebeskrivelse af naturfagene’ (Dolin m.fl., 2003) i
FNU-antologien. På trods af at artiklen har flere forfattere tilskriver jeg
artiklens kompetencebeskrivelse af fysikfaget til Dolin, da den er lig den
kompetencebeskrivelse han giver i sin phd-afhandling (Dolin, 2003a).
Den anden kompetenceformulering er en kompetencebeskrivelse, som
Mogens Niss har formuleret med stærk inspiration hentet fra KOMrapportens kompetencebeskrivelse af matematik.18 Den tredje kompetencebeskrivelse er Jens Højgaard Jensens kompetencemål, som han præsenterer i (Jensen, 2005, 2002; Jensen og Kjørup, 1983).19 Fælles for Dolins, Niss’ og Højgaards kompetencebeskrivelser af fysikfaget er, at der
fokuseres på faglige kompetencer og ikke almene, personlige eller sociale kompetencer og at de alle indeholder både fagfaglige og metafaglige
kompetencer.
17

Min forståelse af kompetencemål knytter sig ikke til det faggenerelle udgangspunkt,
jævnfør side 7i kapitel 1, men derimod til at afhandlingens undersøgelse primært er
fagdidaktisk.
18 Handout på et NADIFO-kursus i maj 2004.
19 Kompetencemålene fremsat i Jensen (2005) er ikke for fysikkens men naturvidenskabernes mulige bidrag til almendannelse, hvorimod (Jensen, 2002) og (Jensen og
Kjørup, 1983) kun omhandler fysik.
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Jeg vil kort præsentere de tre ovennævnte kompetencebeskrivelser for
nærmere at gennemgå deres forskellige opfattelser af forholdet mellem
de fagfaglige og metafaglige kompetencer og indholdet i de metafaglige
og fagfaglige kompetencer. Formålet med denne gennemgang af andres
kompetencebeskrivelser er at fremlægge den primære inspiration til min
egen kompetencebeskrivelse og begrunde de valg, jeg har truffet i formuleringen af mine kompetencemål.

Jens Dolins kompetencebeskrivelse
Dolin medtænker almen didaktik og fagdidaktik i sin kompetencebeskrivelse. Han mener, at der er fordele ved kompetencetilgangens fokus
på handling på alle niveauer fra undervisningens udførelse over undervisningens tilrettelæggelse til bestemmelse af uddannelsens formål.
Således bliver formålet med Dolins kompetencebeskrivelse både sat i en
fagdidaktisk og i en almen didaktisk betydningsramme.
Dolin deler sine syv kompetencer op i to grupper, nemlig en fagspecifik
gruppe og en faggenerel gruppe. De fire fagspecifikke kompetencer er:
1 Opbygge og analysere modeller
2 Planlægge, udføre og beskrive fysiske eksperimenter
3 Arbejde med forskellige repræsentationer af fysiske fænomener
4 Perspektivere fysikken i forhold til faget selv, andre fag, erkendelsesforhold, historisk udvikling og sig selv.
De tre faggenerelle kompetencer er:
5 Udøve fysikfaglig tankegang
6 Ræsonnere fysikfagligt
7 Kommunikere i, med og om fysik
(Dolin m.fl., 2003, side 108-109)
De fire første kompetencer er fagspecifikke, hvilket betyder, at de “ligger centralt i naturfagenes egenart” (Dolin m.fl., 2003, side 107) og er
således forskellige fra de tre sidste kompetencer, som er faggenerelle,
hvilket vil sig kompetencer, som findes i alle fag. Betegnelsen faggenerel henviser altså ikke til evner som eksempelvis at udvise disciplin,
samarbejdsevne, gå-på-mod og lignende, men at alle fag burde have en
tankegangs-, kommunikations-, og ræsonnementskompetence hver især
med forskelligt fagspecifikt indhold.20
20

Set i det lys finder jeg det svært at forstå, hvorfor perspektiveringskompetencen er
fagspecifik. Disse perspektiveringer er vigtige for alle gymnasiefag og jeg mener, at de
derfor rettelig hører ind under de faggenerelle kompetencer. Punkt 5, 6 og 7 må være
faggenerelle i den forstand at ‘fysik’ kan udskiftes med ethvert andet fag, eksempelvis
‘historie’, ‘dansk’, ‘kemi’ eller ‘musik’.
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Jens Dolins kompetencebeskrivelse af fysikfaget inddrager både metafaglige og fagfaglige kompetencer. Det metafaglige element udgøres af
hans perspektiveringskompetence, og Dolin ønsker hermed at indarbejde dannelsesmål i sin kompetencebeskrivelse. Også i Dolins definition af
et generelt naturfagligt kompetencebegreb fremtræder metafagligheden:
“Evnen og viljen til handling, alene og sammen med andre, som udnytter naturfaglig undren, viden, færdigheder,
strategier og metaviden til at skabe mening og autonomi og
udøve selvbestemmelse i de livssammenhænge, hvor det er
relevant.”
(Dolin m.fl., 2003, side 72)
Bekymringen hos Dolin er, at man ikke får det vigtige almendannelsesaspekt ind i kompetenceformuleringen af faget, men at det glider ud
som fine formålserklæringer, hvilket er tilfældet med pensumbeskrivelsen i øjeblikket21 (Dolin, 2003a, side 373.)
Mogens Niss’ kompetencebeskrivelse
Niss’ bud på en kompetencebeskrivelse af fysik er stærkt inspireret af
KOM-rapportens kompetencebeskrivelse af matematik (hvilket også er
grunden til, at jeg henter Niss’ argumenter og synspunkter fra KOMrapporten i den efterfølgende diskussion af hans bud på en kompetencebeskrivelse af fysik). Formålet med Niss’ kompetencebeskrivelse
er både at analysere faktisk foreliggende undervisning og at danne en
baggrund for at kunne foretage en undervisningsplanlægning i form af
bekendtgørelse, læseplaner og mere specifikke undervisningsforløb og
indeholder derfor – som Dolins beskrivelse – både specifikke og generelle fagkompetencer.
KOM-rapporten fraskriver sig eksplicit at udgøre en samlet fagdidaktik
og at give en sammenhængende begrundelse af matematikfaget, samt
at tilknytte dannelsesbegrebet til faget (Niss og Jensen, 2002, side 20).
KOM-rapporten har en kort, leksikal definition af kompetencebegrebet, hvor forståelsen af kompetence som autorisation afvises til fordel
for ekspertise.22 I modsætning til Dolin, der tager et læringsteoretisk
udgangspunkt i forståelsen af kompetencebegrebet. (Men i lighed med
Niss, 1999, side 23-24.)
KOM-rapportens argument er ikke, at didaktiske opgaver er overflødige. I stedet må det primære fokus for en kompetencebeskrivelse –
som alternativ til en pensumbeskrivelse – være at analysere den faktisk
21

Hvilket jeg også har argumenteret for på side 115.
Forskellen på autorisation og ekspertise kan eksemplificeres med det at kunne køre
bil. Kørekortet er autorisationen, at man kan køre bil, hvorimod ekspertisen er at kunne
færdselsregler og at kunne styre bilen. Som dette eksempel illustrerer – og som nok
alle kender til – så betinger autorisation og ekspertise ikke nødvendigvis hinanden.
22

4.3

Kompetencebeskrivelse af fagfaglighed og metafaglighed

121

foreliggende undervisning og kortlægge hvad eleverne skal kunne for
at beherske faget. Kompetencebeskrivelsens formål i KOM-rapporten er
at afklare pejlemærker for indholdsmæssig tilrettelæggelse af matematikundervisning (tilrettelæggelse af hvad der skal undervises i). Først
dernæst kan begrundelsesdiskussionerne (hvorfor der skal undervises i
dette indhold) og implementeringsdiskussionerne (hvordan der skal undervises) begynde:
“I disse henseender begynder projektet først for alvor, når
det er slut.”
(Niss og Jensen, 2002, side 20)
De almendannende mål for faget skal først diskuteres, når kompetencebeskrivelsen foreligger. Denne induktive dagsorden kommer også til
udtryk i (Niss, 2000):
Hvis jeg har ret i en hypotese om, at en sådan kompetencebeskrivelse ikke bare er mulig for matematik, men for de fleste
undervisningsfag - om det faktisk er tilfældet må komme an
på en prøve - får vi redskaber til at løse Opgave 1 og 2.[23 ]
Havde vi nemlig afdækket de kompetencer, som de forskellige aktuelle eller potentielle undervisningsfag kan tilbyde,
ville vi herigennem få hjælp til at identificere den almene
dannelse (altså almengyldig viden, indsigt og kunnen), som
gymnasiet bør bestræbe sig på at udstyre alle sine elever (almenheden) med, ligesom vi ville blive i stand til på et for
fagenes fælles grundlag at beskrive og analysere deres relative bidrag til frembringelsen af denne almendannelse.”
(Niss, 2000, side 31)
Betydningen af både fagfaglighed og metafaglighed kommer i KOMrapporten til udtryk i definitionen af det at besidde faglig kompetence:
“[...] at have viden om, at kunne forstå, udøve og anvende
faget samt tage stilling til virksomhed i, med og om det [faget],
i en mangfoldighed af sammenhænge hvori det indgår eller
kunne komme til at indgå.”
(Niss og Jensen, 2002, side 43. Mine kursiveringer.)
Mogens Niss’ kompetencebeskrivelse af fysikfaget indeholder otte såkaldte førsteordenskompetencer (fagfagligheden) og tre andenordenskompetencer (metafagligheden):24
23

Der henvises til “Opgave 1: Nærmere identifikation af den slags viden og kunnen af
almengyldig art, som skal udgøre det “det almene”, formuleret i overordnede, ikkefagbundne termer. Opgave 2: Skabelse af grundlag for at anskue fagenes bidrag hertil
på et overordnet, fælles grundlag, som tillader sammenligning af fagene.”(Niss, 2000, side
30. Forfatterens kursiveringer.)
24 KOM-rapportens valg af begreberne første- og andenordenskompetencer er næsten
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Otte fysikkompetencer:
Hver af kompetencerne består i at være i stand til at udøve
bestemte typer fysiske [fysikfaglige] aktiviteter (“indsigtsfuld
beredthed til at handle...”)
1. Tankegangskompetence:
At kunne udøve fysisk tankegang
2. Problembehandlingskompetence (i fysik):
At kunne formulere og løse fysiske problemer
3. Modelleringskompetence (med fysik):
At kunne analysere og opstille fysiske modeller vedrørende andre felter
4. Valideringskompetence:
At kunne validere fysiske ræsonnementer og påstande
5. Eksperimentationskompetence:
At kunne håndtere forskellige slags fysiske eksperimenter
6. Matematisk kompetence:
At besidde matematisk kompetence, jf. KOM-rapporten
7. Kommunikationskompetence:
At kunne kommunikere i, med og om fysik
8. Hjælpemiddelkompetence:
At kunne omgås hjælpemidler for fysisk virksomhed
Overblik og dømmekraft vedrørende fysik som fagområde:
På baggrund af viden og kunnen at besidde indsigt i og
forståelse af
A. Fysikkens faktiske anvendelse i andre fag- og praksisområder af videnskabelig og samfundsmæssig betydning.
B. Fysikkens historiske udvikling, såvel internt som i mentalhistorisk, kulturel og samfundsmæssig belysning.
C. Fysikkens særlige karakter som fagområde.
(Niss, 2004, Handouts af overheads på NADIFO-kursus maj
2004. Min skarpe parentes.)
Hvorvidt en kompetencebeskrivelse eksplicit skal indeholde en almendannelsesbeskrivelse er et centralt skel mellem Dolins og Niss’ KOMrapportinspirerede kompetencebeskrivelser af fysikfaget.
Jens Dolin har ikke KOM-rapportens skel mellem førsteordens- og andenordenskompetencer, da de perspektiverende kompetencer er indarbejdet i den gruppe af kompetencer som Dolin kalder fagspecifikke. Dolins indførelse af en perspektiveringskompetence afspejler en uenighed
sammenfaldende med Blacks skel mellem første- og andenordensaktiviteter, da KOMrapportens andenordenskompetencerne (metafagligheden) indeholder humaniorafaglige aspekter.
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mellem Dolin og Niss om, hvad en kompetenceorienteret fagbeskrivelsen bør dække. Dolin skriver, at handlingsaspektet i kompetencebegrebet i sidste ende ikke er rettet mod intern-faglige problemer, men mod det
“rigtige liv” (Dolin, 2003a, side 367). Derfor mener Dolin, at autenticitet
og affektivitet er nødvendigt at få formuleret ind i perspektiveringskompetencen:
“Perspektivere fysikken i forhold til faget selv, andre fag, erkendelsesforhold, historisk udvikling og sig selv [...]
• g) Kende til handlemuligheder for sig selv og for samfundet i tilfælde hvor fysikken beskæftiger sig med aktuelle
samfundsmæssige problemstillinger”
(Dolin m.fl., 2003, side 108-9. Mine kursiveringer.)
Problemet ved at knytte almendannelsesbegrebet tæt til kompetencebegrebet er at kompetencebegrebet bliver for omfattende og at alle katte
således bliver grå. Omvendt er der en risiko for at en kompetencebeskrivelse med fokus på faglige sagsforhold ikke formår at bygge bro til
uddannelsens almendannelsesformål.
Jens Højgaard Jensens kompetencebeskrivelse
Højgaard anvender kompetencebegrebet i en begrundelsesdiskussion af
fysikfaget. Han tager et faggenerelt udgangspunkt og sætter en deduktiv
dagsorden og formulerer i modsætning til Dolin og Niss kompetencemål:
“Gennemtænkning af kompetencemål for matematik- og naturvidenskabsundervisning (og andre fag) har præget optakten til gymnasiereformen. Mest omfattende i (Niss & Jensen,
2000) angående matematik og (Dolin m.fl., 2003) angående
naturfagene. Bestræbelsen er her først og fremmest at levere alternative beskrivelser til pensumbeskrivelser af fagene.
Med mine ord for at undgå pensumitis (Jensen, 1995). I modsætning hertil er min bestræbelse i denne artikel at vende
sagen på hovedet ved i udgangspunktet at fremhæve blot to
overordnede (og selvfølgelige?) kompetencemål for derefter
at spørge til matematik og naturfagenes bidrag til målopfyldelsen.”
(Jensen, 2005, side 75)
Højgaards kompetencebeskrivelse i (Jensen, 2005, side 76-77) indeholder
kun to faglige kompetencer og et såkaldt orienterings- og oplysningselement:
1. Kompetence i anvendelse af eksperimenterende og systematiske
arbejdsmetoder til problemafklaring.
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2. Kompetence i anvendelse af formel abstrakt symboltænkning til
problemløsning og modellering.
3. Naturvidenskabelig orientering og oplysning.
Umiddelbart adskiller Højgaards kompetencebeskrivelse sig fra Dolins
og Niss’, idet der ikke medtages metafaglighed i (Jensen, 2005). Dette er
ikke et udtryk for, at Højgaard mener, at metafaglighed ikke bidrager
til almendannelse. I en tidligere argumentation for gymnasiefysikfagets
bidrag til almendannelse skriver han at:
“[...] den almendannende skolefysik [må] have til formål at
udvikle to former for dømmekraft, forbundet med de to perspektiver der kan anlægges på fysikken: det erkendelsesteoretiske og det sociologiske.”
(Jensen og Kjørup, 1983, side 137)
Således bidrager metafagligheden til almendannelse ifølge Højgaard,
men udeladelsen af metafagligheden i (Jensen, 2005) er udtryk for en
vægtning af fagfaglige kompetencers betydning i forhold til fysikfagets
bidrag til almendannelse.
Afrunding
Dolin, Højgaard og Niss er enige om, at de fagfaglige kompetencer er
knyttet til almendannelse, og at hele almendannelsen således ikke kun
ligger i det overblik og den dømmekraft som metafagligheden udvikler
(Dolin, 2003a, side 373)(Niss og Jensen, 2002, side 70)(Jensen og Kjørup,
1983, side 137).
I de tre kompetencebeskrivelser er besiddelse af almendannelse ikke kun
at have fokus på metafagligheden, men besiddelse af almendannelse er
derimod indsigt i både metafaglighed og fagfaglighed. Således påpeger
både Dolin og KOM-rapporten, at en eksplicitering af fagperspektiverende ‘almendannelseskompetencer’ vil give det indtryk, at de fagfaglige
kompetencer ikke bidrager til almendannelsesbegrebet. Og i værste tilfælde ville sådanne ‘almendannelseskompetencer’ have karakter af at
være metafaglige med vægt på humaniorafaglige aspekter hentet fra
fag såsom sociologi, filosofi, videnskabsteori og historie, der i traditionelle almendannelsesopfattelser er garanter for almendannelsen. Således
vil eksplicitering af fagperspektiverende ‘almendannelseskompetencer’
derfor lade fagfaglige kompetencer stå tilbage som en ren instrumentel faglighed uden almendannende bidrag. Dette er vigtigt at huske, så
‘overblik og dømmekraft’ i KOM-rapportens andenordenskompetencer,
Dolins perspektiveringskompetence og Højgaards epistemologiske og
erkendelsesteoretiske dømmekraft ikke står alene i forhold til vurderingen af fysikfagets bidrag til almendannelsen. Ikke alle deler den opfattelse at både fysikfagets fagfaglighed og metafaglig bidrager til almendan-
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nelse, hvilket de indledende citater af Pihl og Zibrandtsen/Kuhlmann i
kapitel 3 viser og som vi skal se nærmere på i kapitel 6.

Fagfaglige kompetencemål
Jeg vil nu udfolde enkelte kompetencemål og begrunde hvorledes de
potentielt kan bidrage til det almendannelsesmål og -indhold jeg har
præsenteret i kapitel 3.
At besidde fagfaglige kompetencer i fysikfaget er at have evner til at
handle hensigtsmæssigt over for fysikfaglige problemstillinger. Jeg har
udpeget tre fagfaglige kompetencemål, der er pejlemærker for de fysikfaglige kompetencer eleverne bør tilegne sig for at blive kompetente i
fysikfaglighed, som bidrager til almendannelse:
Eksperimentelt kompetencemål:
• At kunne planlægge eksperimenter: gøre problemer tilgængelige
for eksperimentel undersøgelse.
• At kunne udføre eksperimenter: opstille og anvende måleudstyr,
lave dataopsamling.
• At kunne evaluere eksperimenters validitet og reliabilitet: databehandling (matematisk fitning, graffremstillinger, usikkerhedsberegninger etc.) og fejlkildebehandling.
Matematisk modelleringskompetencemål:
• Fysikfaglig formalisering: at kunne reducere fysikfaglige problemstillinger ved teoretiske idealiseringer til en model.
• Matematisk formalisering: at kunne opbygge modeller ud fra kendskab til og anvendelse af matematiske redskaber og sprog (eksempelvis symboler og diagrammer, aflæse og lave grafer, opstille og
løse ligninger etc.).
• Modelanvendelse og -vurdering: at kunne afklare den fysikfaglige
problemstilling ved anvendelse af modellen og undersøge graden
af modellens anvendelig på problemstillingen.
Teoretisk fænomenforståelseskompetencemål:
• At kende til og kunne skifte imellem på den ene side de repræsentationer af naturfænomener og teknologifænomener som man
møder i hverdagen og på den anden side fysikfagets teoretiske
forståelse og repræsentationer af disse fænomener.
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Eksperimentelt kompetencemål
Den eksperimentelle kompetence skal udvikle sans for og forståelse af
det systematiske og kontrollerede eksperiments forberedelse, udførelse
samt problemer i tilknytning til validitet og reliabilitet.
Planlægning af eksperimentelle undersøgelser består (blandt andet) i at
udvælge relevante variable og at foretage idealiseringer. I en undersøgelse af eksempelvis sammenhængen mellem et penduls snorelængde,
vinkelhastighed og masse kan man idealisere ved at se bort fra luftmodstand, gnidningsmodstanden mellem krog og snor, gøre snoren i
pendulet masseløst, betragte kuglen som punktformig etc.. Disse idealiseringer er ofte nødvendige for at gøre kvantitative spørgsmål målbare.
Planlægning og udførelse af et eksperiment kræver også en systematisk
fremgangsmåde og en god indsigt i variabelkontrol. Også i evalueringen
af eksperimentets validitet og reliabilitet er gentagelser af eksperimenter
og sammenhold af målinger med teori og model nogle vigtige elementer
for forståelsen af det systematiske og kontrollerede eksperiment.
Eksperimentetelt kompetencemåls bidrag til almendannelse. Man behøver ikke at nøjes med at tro på autoriteter, der eksempelvis siger, at jorden
drejer rundt om sin egen akse, når man selv kan undersøge det eksperimentelt ved hjælp af Foucaults pendul. Ligeledes kan man selv undersøge Galileis analytisk baserede påstande om at tunge og lette legemer
falder lige hurtigt eksperimentelt ved at trille kugler ned af et skråplan,
som Galilei selv gjorde. Eksperimenters antiautoritære natur styrker således selvforståelse og myndighed. Desuden styrker den eksperimentelle
kompetence almendannelse, fordi den kan forudsige visse hændelser i
naturen – eksempelvis, at legemers faldhastighed er uafhængig af deres
masser, form og størrelse i et lufttomt rør. Således bidrager det eksperimentelle kompetencemål også til omverdensforståelse, da man gennem
eksperimentelt arbejde erfarer at dele af virkeligheden er struktureret og
lovbundet. En anden del af den eksperimentelle kompetences bidrag til
almendannelse er at kunne reflektere over, hvilke områder af virkeligheden som ikke lader sig undersøge eksperimentelt, jævnfør de førnævnte
problemer med den eksperimentelle psykologi (behaviorismen) (se side 87).
Eksperimentelt kompetencemåls bidrag til materialdannelse og formaldannelse. Der findes mange former for eksperimentelt arbejde. Fælles for de
forskellige former for eksperimentelt arbejde er, at eleverne erfarer fænomener og sammenhænge gennem direkte kontakt med eksperimenter
og observationer og ikke gennem litteratur, forelæsning, film etc.. Mangfoldigheden af eksperimentelt arbejde giver også en mangfoldighed af
bidrag til almendannelse og en mangfoldighed af begrundelser for eksperimentelt arbejde. Mange af begrundelserne er af pædagogisk og ikke
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af almendannelsesmæssig karakter. Eksempelvis nævner Sjøberg (Sjøberg, 2005, side 389-392) seks forskellige hensigter med eksperimentelt
arbejde, hvor af fire af disse hensigter er af almen didaktisk karakter
(’udledning af love og sammenhænge’, ’bekræfte love og teorier’, ’anvendelse af teorier’ og ’klassiske og historiske forsøg’). Fælles for disse
hensigter er altså, at det eksperimentelle arbejde ses som et middel til
at få indsigt i fagligt indhold og ikke som et fagligt mål i sig selv. De
to andre hensigter, Sjøberg præsenterer, er, at ’lære at bruge udstyr’ og
’motivation, selvtillid og arbejdsvaner’. I ’motivation, selvtillid, arbejdsvaner’ nævnes det, at eleverne lærer at "bruge andre sider af sig selv"og
"stole på egne observationer". Nogle af disse hensigter med eksperimentelt arbejde og det at lære at benytte sig af måleudstyr er selvsagt ikke
noget, som kan tilegnes på anden vis end ved eksperimentelt arbejde.
Min pointe med at fremhæve Sjøbergs seks hensigter med eksperimentelt arbejde er ikke, at jeg synes, at de udgør en udtømmende beskrivelse
af begrundelser for og hensigter med eksperimentelt arbejde (eksempelvis Dolins gennemgang af den eksperimentelle kompetence i fysik
indeholder supplerende vigtige aspekter som eksempelvis evnen til at
planlægge et eksperiment (Dolin, 2003a, side 375)). Derimod synes denne håndfuld af hensigter at pege på, at det eksperimentelle arbejde kun
synes at blive begrundes som nødvendig ud fra pædagogiske overvejelser. Men det eksperimentelle arbejde er ikke en nødvendig betingelse
for forståelsen af det faglige indhold og de faglige pointer i eksempelvis
Foucaults pendul, Galileis forsøg eller Arkimedes’ forsøg. Derfor er det
eksperimentelle arbejde heller ikke nødvendigt set ud fra et pædagogisk
perspektiv, da det kan erstattes af litteratur, computeranimationer, illustrationer etc.. Men lad os se nærmere på de almendannelsesmæssige
begrundelser.
Hvis man insisterer på, at eksperimentelt arbejde direkte bidrager til
materialdannelse, så peger det hen på en leksikal opfattelse af almendannelse, der begrunder eksperimentelt arbejde med, at nogle eksperimenter "skal man have set". Det eksperimentelle arbejde kan som nævnt
være et middel til at opnå indsigt i et fagligt indhold. Hvis dette indhold
bidrager til almendannelse, så kan det eksperimentelle arbejde således
sagtens være materialdannende. Men dette bidrag fra det eksperimentelle arbejde til materialdannelse er kun indirekte, da det er det eksperimentelle arbejdes resultater og ikke metoder, der bidrager til materialdannelse. Eksempelvis vil en gentagelse af Galileis faldforsøg kunne belyse Galileis kritik af Aristoteles’ bevægelseslære. Eller belyse og forklare
en masse fænomener der er knyttet til faldloven. De materialdannende
bidrag fra eksperimentelt arbejde ligger således egentlig inden for metafagligheden eller det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål.
Indikerende for, hvorvidt eksperimentelt arbejde er materialdannende
eller formaldannende, er altså, om det er det eksperimentelle arbejdes
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metode og proces eller teoretiske indhold, der fokuseres på. Eksempelvis har Ørsteds forsøg et materialdannende aspekt ved at vise sammenhæng mellem elektricitet og magnetisme og det formaldannende aspekt
at tilegne sig eksempelvis fornuftig laboratoriepraksis, at kunne opstille og vurdere eksperimenter med videre. Den form for eksperimentelt
arbejde, der vælges, styrker mere eller mindre det materialdannende
og formaldannende aspekt. Demonstrationsforsøg og forsøg, hvor store
dele af processen udleveres som kogebogsopskrift, nedtoner det formaldannende aspekt. Omvendt vil et forsøg, der nedtoner læring af nyt
fysikteoriindhold, betone det formaldannende aspekt. Et eksempel på
et forsøg uden fysikfagligt indhold kunne være en undersøgelse af påstanden om, at pendulers bevægelser over gravides maver afhænger af
fosterets køn.
Matematisk modelleringskompetencemål
Mange skriftlige fysikopgaver som elever møder i gymnasiet kræver ikke en matematisk modelleringskompetence. Opgaverne er konstrueret så
eleverne ikke selv skal foretage teoribaserede idealiseringer. Dette gælder eksempelvis for opgaven i el-lære på side 109. De opgaver, hvor de
relevante lovmæssigheder er peget ud25 og både spørgsmål, løsningsmetoder og svar er meget specifikke, er med andre ord lukkede opgaver.
I løsningen af en åben opgave er to former for formaliseringer i spil,
nemlig at kunne fysificere problemstillingen ved hjælp af teoristyrede
idealiseringer og at kunne opstille, anvende og regne på modeller, hvilket matematisk formaliseringskunnen er en nødvendig betingelse for.26
Evnen som fysiker til at kunne omformulere en fysikfaglig problemstilling (gøre den åbne opgave lukket) til noget i en matematisk formalisme
(det der i fysikfaglig jargon hedder ‘at regne på det’) er så centralt i fysik,
at man eksempelvis i fysiktidsskriftet Gamma bringer problemer, hvor
denne evne er problembehandlingens kerne og fysikindholdet er i periferien. Nedenstående problem med et lam og en ulv er et eksempel fra
Gamma, hvor både spørgsmål og svar er lukket men løsningsmetoden
åben:
Et lam svømmer i en cirkulær sø, og befinder sig i centrum da det
opdager en ulv ved bredden. Ulven kan løbe fire gange hurtigere end
lammet kan svømme, mens de løber lige stærk på land. Kan lammet
undslippe ulven?(Micheelsen og Jansson, 2002, side 40)27
25

Gerne de lovmæssigheder som lige er gennemgået. At stille en opgave i el-lære efter
at have gennemgået bølgelære vil af eleverne blive betragtet som et forræderisk brud
på den uudtalte didaktiske kontrakt (Se eksempelvis Blomhøj, 1995).
26 Matematisk modelleringskompetence kalder Højgaard derfor for formaliserende
problemløsning (Jensen, 2001a, side 102).
27 Et andet eksempel på at formaliserende problemløsning er så central en evne i
fysikken er at spørgsmålet “Hvor langt væk ligger horisonten?” bliver stillet i starten
af breddekurset på fysikoverbygningen på RUC.
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Åbne spørgsmål er i mindre grad end lukkede spørgsmål direkte pensumrelateret. En del af problemløsningen er netop at kunne udpege de
relevante teorier og begreber (altså at formulere det åbne spørgsmål om
til et lukket spørgsmål ved at foretage teoribaserede idealiseringer), opstille en model og dernæst løse problemet matematiske. Det sker ved
symbolmanipulerende matematikanvendelse, der skal forstås bredt og
således indbefatte kendskab til og anvendelse af symboler (blandt andet
elektriske, kemiske, matematiske), diagrammer (blandt andet kredsløbsdiagrammer, kraftdiagrammer), aflæse og lave grafer, opstille og løse
ligninger etc..
Forskellen mellem åbne og lukkede problemer kan illustreres ud fra det
ovenstående problem med lammet og ulven. I en lukket formulering
kan problemet præsenteres således:
Et lam svømmer i en cirkulær sø med radius R, og befinder sig i centrum,
da det opdager en ulv ved bredden. Ulven kan løbe fire gange hurtigere
end lammet kan svømme, mens de løber lige stærk på land.
• Hvor lang tid T(lam) tager det for lammet at svømme i lige linie
ind til breden?
• Hvor lang tid T(ulv) tager det for ulven at løbe om på den anden
side af søen?
• Når ulven lammet?
• Det kan jo være at lammet ikke vælger den lige vej men svømmer
lidt rundt først. Hvor hurtigt kan ulven løbe rundt om søen?
• Hvis lammet svømmer rundt om centrum i afstanden A, hvor lang
tid tager det da for lammet at svømme en runde?
• I hvilken radius A skal lammet svømme rundt for at komme rundt
i samme tid som ulven?
• Lad os antage at lammet svømmer rundt i en radius lidt mindre
end A indtil ulven er på den modsatte side af centrum. Hvis lammet nu svømmer i lige linie med forspringet A mod søbredden
kan det så nå at blive reddet?
I den lukkede variant af opgaven bliver det evnen til at foretage symbolmanipulation, der trænes. Denne evne er nødvendig at besidde i den
åbne variant af opgaven, men her trænes evnen til at kunne formalisere
problemet (opstille ligningerne).
Den samme opgave kan altså gøres enten åben eller lukket. Det er samme svar, man kommer frem til, men det er selvfølgelig meget sværere
at løse det åbne end det lukkede spørgsmål, idet man ikke bliver taget i
hånden. Nu er graden af fysikpensum i ovenstående eksempel ikke stor,
idet der ikke er andre begreber end hastighed og afstande i spil. Det er
løsningsstrategien og ikke anvendelse af begreber/teoribygninger, der

130

Kompetencebeskrivelse af fagfaglighed og metafaglighed

i dette åbne problem bliver trænet og tilegnet. Og matematisk set er
pensum også meget beskedent idet kun de fire regnearter og simpel
ligningsløsning kræves for at løse opgaven.28 Et er ren matematik, et
andet er at bringe matematik i anvendelse. Det er dog klart, at de fleste opgaver i fysikundervisning – åbne som lukkede – udspiller sig i et
fysikfagligt pensum som eksempelvis nedenstående opgave:
I hvilken stilling knækker snoren i en gynge, hvis den knækker? Hvad
sker? Begrund svaret. (Jensen og m.fl., 1999, side 101)
En gynge kan opfattes som et pendul. For nemt ‘at regne på’ et pendul, det vil sige for nemt at kunne opstille en model, kræves en række
idealiseringer; kuglen (eller hvad som end pendulerer) er punktformig
og således også dens masse. Snoren er vægtløs og rigid. Der er ingen
friktion mellem snor, kugle og omgivelserne. Ud fra disse idealiseringer
kan Newtons anden lov nu bringes i spil og beskrive snorekraften og
tyngdekraften og da den mekaniske energi er bevaret kan den potentielle og kinetiske energi ligeledes nemt opskrives for pendulets forskellige positioner. Newtons anden lov kan ikke umiddelbart anvendes som
F = ma, hvor F er kraft, m er masse og a er acceleration, men må tilpasses til den konkrete problemstilling. De kræfter, som er bestemmende
for kuglens bevægelse, er tyngdekraften Ft = mk g, (hvor mk er kuglens
masse og g er tyngdefeltsstyrken) og snorekraften Fs . Newtons anden
lov anvendt på den konkrete problemstilling siger, at en resulterende
2
kraft i snoreretningen Fres,l giver en kraft, der er lig mk a p , hvor a p = vl
er centripetalaccelerationen, v er kuglens hastighed og l er længden af
snoren. Altså kan vi ud fra Newtons anden lov skrive følgende ligning
for snorekraften:
Fres,l = mk a p = Fs − mk gcos = m

v2
v2
⇔ Fs = mk + mk gcos
l
l

(4.1)

Det ses, at snorekraften er lig med mk gcos, der er tyngdekraften i sno2
reretningen plus mk vl , der er kuglens masse gange cirkelbevægelsens
centripetalacceleration, for kuglen i cirkelbevægelse med farten v, massen mk og radius l.
Da den mekaniske energi er konstant gælder følgende sammenhæng for
den potentielle og kinetiske energi (se figur 4.3):
1
mk gl (1 − cos) + mk v2 = mk gl (1 − cos A )
2

(4.2)

hvor cos A er vinklen for det maksimale udsving. Af disse ligninger fås
snorekraften til:
Fs = mk g(3cos − 2cos A )
(4.3)
28

Samt Pythagoras’ formel for retvinklede trekanter for at regne ud hvor langt væk
horisonten ligger.
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Når α = 0 er snorekraften størst og vil derfor knække i denne position,
det vil sige i lodret position. Personen på gyngen vil blive kastet
q af med

hastigheden v i vandret retning. Personen vil falde i tiden t = 2L
g , hvor
L er gyngens højde over jorden, når snoren knækker, og således ramme
jorden x = vt fra punktet på jorden, hvor gyngen har hængt over.
Den første del af opgavebesvarelsen består dels i at få fat i den relevante
teori, her den klassiske mekanik. Anden del er at idealisere fænomenet,
der skal regnes på. Gyngen med person bliver således reduceret til et
pendul. Og videre bliver pendulet – styret af ønsket om nemt at kunne
bringe teorien i spil – reduceret til et matematisk pendul. Dernæst skal
de teoretiske lovmæssigheder konkretiseres til problemstillingen. Newtons anden lov skal omskrives så ligning 4.1 kan formuleres. Uden friktion er der energibevarelse, hvilket for den konkrete problemstilling kan
opskrives som ligning 4.2. Indtil videre har opgavebesvarelsen bestået
i første del af matematisk modelleringskompetence, nemlig fysikfaglig
formalisering. Regneriet fra ligning 4.1 og 4.2 til ligning 4.3 er matematik i anvendelse uden brug af fysikfaglig viden. Indtil sammenhængen
mellem højde og faldtid, samt hastighed, tid og længde skal hentes frem
fra teorien, samt retningen af hastigheden ved knækket skal bestemmes.
Derfra er det igen matematik. Jeg har i gennemgangen af opgaven ikke
gjort nogen overvejelser omkring rimeligheden i de opstillede ligninger. Passer de med erfaringerne med virkeligheden? Er det eksempelvis
rimeligt at antage at risikoen for, at snoren knækker, afhænger af massen af person og gynge? Og er det rimeligt at antage at faldtiden og
nedfaldspunktet ikke afhænger af massen? Sådanne spørgsmål bidrager til at verificere modellen og kvalificerer forståelsen af fænomenet og
besvarelsen af problemstillingen.
Evnen til at kunne formalisere fysikfaglige problemstillinger bidrager
til almendannelse af to grunde. Dels fordi man får indsigt i at dele af
virkeligheden er indrettet i nogle strukturer, der er mulige at beskrive med matematisk formalisme, hvilket øger ens omverdensforståelse.
Og dels fordi oplevelsen af selv at kunne løse ikke-trivielle (åbne) problemstillinger gør, at man har “fod på situationen”, hvilket øger ens
selvforståelse.
Om den første begrundelse, der peger på øget omverdensforståelse skriver Niss:
“Mathematics education should be provided to everybody
in order to give insights into “the general,” by which I mean:
the constitutive features of and the essential driving forces
behind the development of nature, society and the lives of
human beings. Insight into the general does not consist in
facts and skills alone and for their own sake, but serves the
acquisition of overview, knowledge and judgment of main
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Figur 4.3 Opgaven er hentet fra (Jensen og m.fl., 1999, side 101), der er
samling af eksamensopgaver fra breddekurset i fysik på IMFUFA, RUC.
Breddekursets eksamensopgaver er alle åbne opgaver, der kræver fysificering
af problemstillinger, som vedrører den mere eller mindre virkelige omverden
(som eksempelvis at gyngens snor knækker) og ikke rene skolastiske opgaver.

patterns, connections and mechanisms in the world; the ultimate end being to create prerequisites for taking positions on
and acting towards processes of significance to society and
the individual.”
(Niss, 1994, side 377. Forfatterens kursivering.)
Omverdensforståelsen gennem evnen til formaliserende problemløsning
indeholder altså ifølge Niss ikke kun et fagfagligt bidrag til almendannelse, men er også forudsætningen for metafaglige bidrag i kraft af overblik, viden og dømmekraft. Mere herom i gennemgangen af de metafaglige kompetencemål på side 139.
Den anden begrundelse, der peger på, at formaliserende problemløsning
bidrager til øget selvforståelse, formulerer Højgaard som “evnen til selv
at regne den ud” og begrundelsen for dette bidrag lyder således:
“Udover nytteværdien for den personlige myndighed af formaliserende problemløsningskompetence præger oplevelsen
af selv at kunne regne den ud (frem for at kunne læse sig
til det i Aristoteles’ skrifter) selvfølgelig selvforståelsen. Jeg
tænker, ergo er jeg.”
(Jensen, 2005, side 77. Forfatterens kursivering.)
Selvforståelsen kommer altså i spil i og med man opnår myndighed i
sin tilgang til nogle områder af virkeligheden og dermed ikke behøver

4.3

Kompetencebeskrivelse af fagfaglighed og metafaglighed

133

at læne sig op ad og stole på autoriteter. Man kan selv regne ud hvor
langt der er til horisonten – og man ved at resultatet af ens beregninger
er rigtigt, uanset hvad andre siger.
Matematisk modelleringskompetencemål er primært formaldannende,
hvilket fremgår af ovenstående to begrundelser for dette kompetencemåls bidrag til almendannelse. Det er bestemte tankemønstrer og anskuelsesformer, som er i fokus i dette bidrag. Det er ikke afgørende,
at fysikken får et stort matematikpensum eller fysikpensum berørt gennem det matematiske modelleringskompetencemål, men derimod er det
afgørende at stifte bekendtskab med, hvordan man aktivt kan anvende
fysikfaglig teori i problemløsninger samt aktivt kan anvende den nødvendige matematik.
Teoretisk fænomenforståelseskompetence
Man kan groft opdele fysiske fænomener i to grupper, nemlig naturlige
fænomener og videnskabelige fænomener. De naturlige fænomener er
fremtrædelser, entiteter og relationer, som mennesker kan erfare uden
videnskabelig indsigt eller videnskabelige instrumenter. Til denne gruppe hører eksempelvis regnbuer, tidevand, at tivoliballoner stiger til vejrs
og regn falder ned, lynnedslag, at det er svært at holde balancen når
man cykler langsomt, årstider og stjerner. De videnskabelige fænomener, der erfares ved hjælp af videnskabelig indsigt og videnskabelige instrumenter, er eksempelvis elementarpartikler, naturlove, atommodeller,
sorte huller og solsystemets opbygning.
Dolin inddeler repræsentationer af fysiske fænomener i hele syv repræsentationer:29
Fænomenologisk repræsentation:
En beskrivelse af det fænomen eller den begivenhed man analyserer. Hvad sker der? Hvad observerer vi direkte?
Det der strømmer i en støvsugers ledning. Det kan ikke ses. Gnister?
Ledningen bliver varm. Sætte tunge på batteri.
Eksperimentel repræsentation:
Indeholder viden om det anvendte materiel, måleinstrumenter,
software og lignende. Hvilke muligheder og begrænsninger har
en given forsøgsopstilling?
Aflæsning og placering af amperemeter. Effektmåler.
Matematisk deskriptiv repræsentation:
Består af tabeller, grafer og lignende, der kan fremstilles på basis
af indsamlede data.
Måling af ladning. Sammenhørende værdier for I, t og T for dyppekoger.
29

Dolin eksemplificerer de syv repræsentationer med lysets brydning og elektrisk
strøm. Jeg har medtaget det sidstnævnte eksempel.
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Matematisk symbolsk repræsentation:
Dannes af de funktioner som beskriver datasættene og de manipulationer man kan foretage på funktionerne (som for eksempel
deres afledede).
Kirchoffs 1. lov, E = RI 2 t og U = RI.
Begrebsmæssig repræsentation:
Består af love, begreber, generalisationer, teorier som kan forklare
de observerede fænomener.
Strømstyrke er ladninger pr. tid. Elektriske ladninger transporterer energi.
Elektriske ladninger har en magnetisk virkning.
Billedlig repræsentation:
Mentale billeder af fænomenet. Metaforer. Tegninger. Analogimodeller.
Små partikler som bumper gennem et gitter af metalioner. Vandstrøm i
et vandrør.
Kinæstetisk repræsentation:
Bevægelsesmæssig opfattelse af udtryk i kropslig handling.
Elever agerer elektronbevægelser i leder.
(Dolin, 2003a, side 165)
Slår man ordet ‘repræsentere’ op i Gyldendals Fremmedordbog står der
“stå i stedet for”. Det vil med andre ord sige, at en repræsentation står
for noget andet end fænomenet selv. Repræsentation er at lade noget
(eksempelvis objekter, fænomener, hændelser og begreber) afbillede gennem nogle andre objekter, relationer, symboler, tegn, etc. som findes i en
anden del af virkeligheden end der, hvor det oprindelige ‘noget’ kommer fra. Ud fra den forståelse af repræsentation synes Dolins syv repræsentationer lidt tilfældige. Hverken beskrivelserne af den fænomenologiske eller den eksperimentelle repræsentation kan eksempelvis med
rette siges at kendetegne repræsentationer, da de ikke repræsenterer noget (men beskriver en praksis), hvorimod eksempelvis den billedlige og
begrebsmæssige repræsentation faktisk repræsenterer fænomener. Dolin har også en tilføjelse, idet repræsentationsformerne er “udviklet ud
fra en analyse af gældende (fysikfaglige) praksis og i mindre grad ud
fra læringsteoretiske og pædagogiske overvejelser.”(Dolin, 2003a, side
163) Med denne indfaldsvinkel ville de ovenstående repræsentationer
ifølge Dolin udvides med en affektiv repræsentation, idet det ikke giver
mening at adskille kognition og emotion.30 I en begrundelsesdiskussion
synes hverken en affektiv eller kinæstetisk repræsentation at være relevante, da de mere omhandler hvordan man bedst lære fysik og ikke
hvorfor man skal lære fysik. Repræsentationer synes jeg dog er relevante i en begrundelsesdiskussion. Den fænomenologiske repræsentation
30

Dolin referer til Beyer, 1992; Hansen, 1997 (side 163). Også (Wedege, 2003) opfordrer
til vægtning af affektive aspekter.
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(af fysikfagets teorier og begreber) adskiller sig afgørende, idet den er
knyttet til den virkelighed, som vi oplever i hverdagen og som alle derfor kender til, hvorimod fem af de andre af Dolins repræsentationer er
videnskabelige og teoretisk funderet og kan repræsentere fænomenverdenen. En forståelse af den fænomenologiske repræsentation af hverdagens fænomener ud fra de videnskabelige repræsentationer bidrager til
almendannelse af tre grunde:
A Almen orientering i forhold til fænomener modvirker fremmedgjorthed.
B Oplevelsen af, at videnskab kan forklare fænomener og give sammenhæng i stedet for hverdagstænkningens ofte modstridende og
ofte ukorrekte lokale forklaringer, giver en undersøgelsestrang og
øger tendensen til en kritisk indstillet tankegang.
C De sammenhængende forklaringer af fænomener giver erkendelse
af, at dele af omverden består af regelmæssigheder og er lovbundet.
Ad A:
Det store skel i Dolins syv repræsentationer går mellem den fænomenologiske repræsentation og de andre repræsentationer. Det er skellet mellem hverdagsfænomener og videnskabelige fænomener. Kendskabet til
hverdagsfænomener kommer – ja, gennem hverdagen, hvorimod kendskab til de øvrige repræsentationer kommer via uddannelse. Elevernes
udgangspunkt er en verdensforståelse og et verdensbillede, der bygger
på hverdagsfænomener og ‘hverdagstænkning’. I sin bog “Videnskaben,
Verden og Vi. Om naturvidenskab og hverdagstænkning” kalder molekylærbiologen Kirsten Paludan31 hverdagstankegang for basistankegang
og sætter den op mod naturvidenskabstankegang:
Basistankegang
Antropocentrisk
Antropomorfistisk
Finalistisk
Ingen tilfældighed og sandsynlighed

Naturvidenskabstankegang
Decentreret
Dehumaniseret, naturlovssøgende
Mekanisk-kausal
Tilfældighed og sandsynlighed

Konkret
Situationsbundet
Lokallogisk
Induktiv
Episodisk
Fremtoningsbundet

Abstrakt
Principiel
Modsigelsesfri
Deduktiv
Kvantitativ, statistisk
Skeptisk

Simplificerende
Helhedsbundet
Fokusbundet
Associerende
Modsætningsbundet

Erkender kompleksitet
Analyserende, reducerende
Variabelbevidst
Taksonomisk
Nuancerende

(Paludan, 2000, side 112)
31

Kirsten Paludan er ansat ved Center for Naturfagenes Didaktik på Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet
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Punkterne under naturvidenskabstankegangen er ikke en definition af
naturvidenskab og mange af punkterne er ikke særlige for naturvidenskab, men indgår i al videnskabelig tænkning. Pointen med skemaet er
at udtrykke den forskel der er mellem hverdagstænkning og naturvidenskabelig tænkning:
“Videnskaben og hverdagen kigger på den samme verden
og får forskellige verdensbilleder ud af det. Hverdagens normaltænkning danner sig et verdensbillede af hverdagsforestillinger bygget over de træk, der karakteriserer den menneskebundne, den konkrete og forenklede tankegang. Videnskaben reducerer og generaliserer og danner sig et verdensbillede af modsigelsesfri, abstrakte, idealiserede modeller og
taksonomiske systemer. Hverdagens normaltænkende mennesker ser planter gro om foråret og visne om efteråret – og
så forfra igen næste forår. Videnskaben ser kredsløb. Hverdagen ser en bold, som farten går af, videnskaben ser faldlove. Hverdagen ser ting, der brænder op, videnskaben ser
iltningsprocesser. Hverdagen ser hverdagsforestillinger i al
deres bundethed. Videnskaben ser det generelle, objektfrie
system.”
(Paludan, 2000, side 117)
Men hvorfor kan vi ikke blot lade eleverne forblive i deres basistankegang? Man kan udmærket klare sig godt i bueskydning og sneboldkamp, selvom man ikke kender til det skrå kast. Og man kan sagtens
holde balancen, når man cykler uden at kende til den fysikfaglige forklaring bag. Der er med andre ord stor forskel på at forstå og på at mestre en
situation. Det er altså ikke en praktisk begrundelse, der ligger til grund
for at lære naturvidenskabelig tankegang:
“Den moderne verden er kontraintuitiv, og alle er nu nødt til
at lære at tænke kontraintuitivt. Den er så fuld af matematik og naturvidenskab, at alle er nødt til at kunne tænke lidt
matematisk og naturvidenskabeligt. Det er kun få, der skal
træne deres uvillige fingre op fra at gribe om en stenøkse
til at spille klaver eller violin, men alle er nødt til at træne
deres uvillige hjerner op fra at tælle stammemedlemmer på
savannen til at regne procentregning (i det mindste så godt,
at de kan se, at de må have trykket forkert på lommeregneren, hvis den viser, at 28 procent af 14.746 kroner er 8.553
kroner). Og hvis man skal forstå bare lidt af alt det, der foregår omkring én, skal man også helst lære lidt mere end
det. Såmænd ikke så meget af praktiske grunde, for der skal
alligevel eksperter til at reparere computeren, men bare for
ikke at blive alt for forvirret. Så man f.eks. er klar over, at der
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ikke bliver hængende »gammel stråling« i bestrålet mad.”
(Paludan, 2000, side 141)
Sjøberg bruger eksplicit begrebet fremmedgørelse i sin diskussion af,
hvorfor man bør undervise i naturvidenskab:
“Det er ikke alle, der deler naturvidenskabsmandens ustandselige trang til at forklare alt. Einstein siger det sådan her: "Scientists are people with an obsession to explain!" Men sådan har
de fleste mennesker det tydeligvis ikke. Alligevel må man
måske forsvare argumentet om, at naturvidenskab gør det
mulig at forstå, hvad der sker i verden, der mere og mere
består af sorte bokse? Måske bør vi holde fast i, at det faktisk
kan være vigtigt, at kunne forstå og forklare verden omkring
os – for at undgå fremmedgørelse – og for at kunne skelne
mellem det, der er muligt, og det, der er bluff og umuligt.”
(Sjøberg, 2005, side 186-187. Forfatterens kursivering)
De to gange Sjøberg skriver ‘måske’ i citatet er begge retoriske forbehold.
Sjøberg mener, at undervisning i naturvidenskab modvirker fremmedgørelse og at det er et af argumenterne for at undervise i naturvidenskab.
Ad B:
Udover at fysikkens forklaringer på mange af hverdagsfænomenerne
mindsker fremmedgørelsen i forhold til omverdenen, så kan oplevelsen
af, at ting ikke er, hvad de umiddelbart giver sig ud for at være, fordre
styrkelsen af kritisk tænkning og undersøgelsestrang (Paludan, 2000,
side 110-117).
Ad C:
De sammenhængende forklaringer af fænomenologiske repræsentationer giver erkendelse af, at dele af virkeligheden består af regelmæssigheder og lovbundethed. Denne omverdensforståelse er vigtig, idet
fysikken hermed leverer “et eksistensbevis for, at rationel tænkning er
mulig. Sandhed er mulig.” (Jensen m.fl., 1984, 69-70. Forfatterens understregning) Det bliver af en gruppe fysiklærere på Horsens Gymnasium
formuleret således:
“At eleven gang på gang må nedbryde sine eksisterende
(hverdags-) modeller og opbygge nye, gør, at eleven ofte må
erkende, at han tog fejl. Som udgangspunkt er det sundt, at
kunne indrømme, at man tog fejl: i særdeleshed hvis eleven
evner at overføre det til andre områder af livet!? Mennesket
har normalt vanskeligt ved at tackle al for megen uorden.
Det kan være befriende at erfare, at det ikke er alting i verden, som flyder – kun det meste. Det hjælper fysikken med
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til at indse.”
(Andersen m.fl., 2002, side 47)32
Det fremgår af ovenstående dannelsesargumenter for det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål, at dette kompetencemål ikke kun handler om at lære at forstå en masse fænomener i naturen og teknologien
og at det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål ikke kun leverer
materialdannende bidrag i form af at kende til en række uomgåelige fænomenologiske repræsentationer, så som solsystemets struktur og dele.
Paludan påpeger, at det er det formaldannende bidrag, der er hovedpointen i at give videnskabelige forklaringer på hverdagsfænomener:
“Man skal begynde i det konkrete, og ved hjælp af det konkrete skal eleverne bringes til at se deres hverdag på en ny
måde. De skal have »nye øjne« og de skal bringes til at stille spørgsmål. Men dermed er arbejdet ikke gjort. Selv om
eleverne punkt for punkt reviderer deres anskuelse af så det
ene og så det andet, er de ikke nødvendigvis kommet til at
tænke videnskabeligt. Et af de springende punkter er at få
dem til at udvide den nye anskuelse til hele systemer af beslægtede fænomener – eller til hele verden. Her er det ikke
et spørgsmål om, hvad de lærer af videnskabelige facts, men
om, hvad de udvikler af nye tankeværktøjer. Her er der tale
om at udvikle og optræne abstrakte tænkeevner af den vanskelige naturvidenskabelige slags. ”
(Paludan, 2000, side 216)
Det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål leverer altså både formalog materialdannende bidrag. Kompetencemålet kan måske bidrage til
kategorial dannelse, der – som nævnt på side 81 i kapitel 3 – er en syntese af formal- og materialdannelse. Klafki mener, at Wagenscheins tema
om stenkast og månens bevægelse (se nedenstående) er eksemplarisk.
Ifølge Klafki er det nemlig et eksempel på, at sammenhæng dannes og
en højere refleksiv erkendelse kan nås. Temaet består i den teoretiske
genudførelse af Newtons forklaring fra Principia om sammenhængen
mellem bevægelseslove på jorden og i himlen. Newtons argument lyder: Stå på en bjergtop og kast sten ud i retning af tangenten til jorden.
Jo højere hastighed stenen får jo længere væk lander den. På et tidspunkt vil hastigheden være præcis så stor, at faldet passer med jordens
krumning. Og så får man stenen i nakken! Kastes der hårdere, ryger
stenen ud i universet. Månens bevægelse er altså et frit fald rundt om
jorden! Klafki følger op på eksemplet med denne opsummering:
32

Den sidste linie i citatet står i skarp – og for mig at se befriende – modstrid til citatet
fra Dolin m.fl. (2003) i FNU-antologien på side 114, hvori det postuleres, at ‘intet er
givet.’

4.3

Kompetencebeskrivelse af fagfaglighed og metafaglighed

139

“På denne måde viser Newton, hvorledes den ubegribeligt
forekommende kredsbevægelse kan blive til, ud fra noget
vi alle er fortrolige med, nemlig det at kaste. Forsigtigt og
ligesom trinvis – kaste, kaste med større kraft – fra det dagligdags til det forunderlige, fra det jordisk til det kosmiske,
fra oplevelsen til dannelsen af en ide.”
(Klafki, 1983, side 55)
Klafki – og Wagenschein – kalder månetemaet for eksemplarisk, idet
det rækker ud over eksemplet og belyser en større helhed. Udover beskrivelsen af en månebevægelse bibringer eksemplet et teoretisk forklaringsprincip, som forklarer alle planetbevægelse og ballistiske bevægelser (Klafki, 1983, side 57). Månetemaet har således et værdifuldt dannelsesindhold udover fysikken, ikke fordi det er ‘klassisk’ dannelse, men
fordi det eksemplariske har en åbnende funktion for forholdet mellem
person og indhold, mellem selvforståelse og omverdensforståelse:
“For så vidt erkendelsen er blevet selvstændigt udviklet, er
den forbundet med en glædelig følelse af åndelig vækst, af
nyindvundne erkendelsesmuligheder.”
(Klafki, 1983, side 57)
Der er også et myndighedsaspekt i månetemaet, nemlig hvis “eleven
selv går ’vejen’ ” og hvis:
“[...] det for eleven blev klart ved dette eksempel, hvad den
eksakt-naturvidenskabelige metode overhovedet betyder, at den
fremstår for ham som en storslået mulighed og som et storslået ’produkt’ af den menneskelige ånd [...]”
(Klafki, 1983, side 58. Forfatterens kursivering.)
Denne erkendelse af månetemaet er en metafaglig erkendelse.

Metafaglige kompetencemål
I modsætning til fagfaglighed, der kort sagt er evner til at handle hensigtsmæssigt over for fysikfaglige problemstillinger, så forholder metafaglighed sig ikke til fysikfaglige problemstillinger, men til problemstillinger hvor fysikfaget ses udefra som en del af en større sammenhæng.(Niss og Jensen, 2002, side 107) At besidde metafaglige kompetencemål er at kunne perspektivere fysikfaget, det vil sige at have overblik
og dømmekraft over for fysikfaget som fagområde. Metafaglige problemstillinger er ikke naturvidenskabelige som de fagfaglige problemstillinger men humaniorafaglige og samfundsfaglige. De tre metafaglige
kompetencemål jeg vil fremsætte er:
Historiekompetencemål:
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• Have indsigt i selve det, at faget udvikler sig og kende til interne
og eksterne faktorer i dynamikken i denne udvikling.
Videnskabsteoretisk kompetencemål:
• Have indsigt i fagets egenart og dermed styrker og begrænsninger.
• Have indsigt i fagets struktur, videnskabsteoretiske status og relation til andre fagområder.
Anvendelseskompetencemål:
• Kende til og udøve refleksioner over, hvorledes fysikfaget indvirker
på og er i samspil med andre fagområder, kultur, teknologi og
samfundsudvikling.
Fysikfagets metafaglighed er som før nævnt tværfaglig (og tværfakultært). Før jeg udfolder de tre metakompetencemål vil jeg se lidt nærmere
på begrebet tværfaglighed for mere præcist at karakterisere metafagligheden og dens adskillelse fra de tværfaglige elementer, der er i de
fagfaglige kompetencemål. Tværfaglighed kan ifølge Højgaard have tre
forskellige betydninger:
“1) Tværfaglighed = fagintegration på grænseområdet mellem to fag. Dvs.: tværfaglighed = specialisering.
2) Tværfaglighed = fagintegration bestemt af et praktisk
problem- og funktionsfelt. Dvs.: Tværfaglighed = integration af grundfagselementer til et anvendt fag.
3) Tværfaglighed = sprængning af faglige spændetrøjer.
Oprør mod fagspecialisering uanset om fagene er anvendte eller grundfaglige.”
(Jensen, 2001b, side 4)33
De to første betydninger af tværfaglighed er knyttet til fagfaglige kompetencemål. Selvom problemstillinger i grænsefag som biofysik og geofysik
og i anvendte fag som medicin og ingeniørvidenskaber ikke er fysikfaginterne, så er det de fagfaglige kompetencer der anvendes. Fysikere
som arbejder med at løse problemer i forhold til en frøs nervebaner og
strålebehandling af kræftpatienter benytter fagfaglige kompetencer og i
den forstand er problemstillingerne fagfaglige, selvom genstandsfelterne
er et andet end fysikkens.34
33

Et eksempel på 1) fagspecialiseringstværfaglighed kunne være biokemi eller nanoteknologi, hvorimod sundheds- og ingeniørfag hører ind under 2) problem- og praksistværfaglighed.
34 På Natbas, RUC er overskriften på de tre første projektarbejder henholdsvis MED
naturvidenskab, I naturvidenskab og OM naturvidenskab. I og OM dækker over henholdsvis fagfaglighed og metafaglighed. Første semesters binding for projektarbejde
‘MED naturvidenskab’ dækker blandt andet over at se, hvor i samfundet der er problemer med naturvidenskabeligt indhold. Forurening, energiproduktion, genteknologi
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Det er den tredje betydning af tværfaglighed, der kommer i spil i metafaglige problemstillinger. Denne type tværfaglighed, der dæmmer op
over for faglig idiosynkrasi, kan yderligere opdeles i en intern og ekstern
perspektivering. Ekstern perspektivering opnås når man undgå faglig
idiosynkrasi ved at se på, hvorledes faget interagerer med andre menneskelige og samfundsmæssige aktiviteter. Herunder også andre fagkulturer.35 Den faglige idiosynkrasi kan også dæmmes op ved at se på det
særegne i fagets interne strukturer og dynamikker ud fra komparative
analyser af andre fag.
Anvendelseskompetencemålet har udelukkende fokus på eksterne perspektiveringer og skal således ikke forveksles med det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål.36 Der er desuden et overlap mellem det
historiske og det videnskabsteoretiske kompetencemåls eksterne perspektiveringer (hvor man ser på, hvorledes fysikfaget i historiske og
videnskabsteoretiske forhold påvirker andre områder af den videnskabelige, kulturelle, sociale og samfundsmæssige virkelighed) og anvendelseskompetencemålet. Der er dog andre dannelsesmæssige aspekter
og pointer end de historiske og videnskabsteoretiske forhold, der gør
sig gældende i anvendelseskompetencemålet, hvilket jeg vil uddybe i
det nedenstående.
Historiekompetencemål
Perspektivering af fysikfagets udvikling indeholder som nævnt både en
intern og ekstern indfaldsvinkel. En intern indfaldsvinkel kunne eksempelvis være videnskabssociologisk som Thomas Kuhns paradigmeteori,
der blandt andet påpeger, at forskning udøves og vurderes ud fra et
grundlæggende værdisæt, at naturvidenskab ikke er en kumulativ proces, at naturvidenskabelige ændringer foregår i spring (revolutioner) og
at videnskabsudøveren ikke kun er et rationelt tænkende væsen. Det
er ikke så afgørende her at få detaljerne med i Kuhns paradigmeteori,
men blot at give en fornemmelse af de forskellige typer spørgsmål, der
er knyttet til intern perspektivering af fysikfagets udvikling.
En eksternt perspektivering af faget, hvor fageksterne forhold påvirker
fagets udvikling, kunne være at belyse indvirkningen af Europas kolonisering af Asien og Amerika på udviklingen af navigation og opblomstringen af astronomien. I samme periode havde behovet for præcise
er nogle af de emner der ligger inden for første semesterbinding. Tværfaglighed i betydning (1) og (2) er således ‘MED fysik’.
35 Der er to måder metafagligheden kan perspektiveres eksternt; den ene er ved at se,
hvorledes faget indvirker på teknologi, samfund, kulturer etc. og den anden er ved at
se, hvorledes ydre forhold (teknologi, samfund, kultur etc.) indvirker på faget.
36 Det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål kan være tværfagligt i Højgaards
første og anden betydning, men ikke i den tredje betydning som er i den betydning
anvendelseskompetencemålet er tværfagligt. En bedre betegnelse for anvendelseskompetencemålet kunne derfor måske have været ‘indvirkningskompetencemålet’?
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kalendere ligeledes en betydning for udviklingen af astronomien. Et andet eksempel jeg vil nævne er dampmaskinen, som fungerede fint forud for udviklingen af termodynamikken og som inciterede udviklingen
af termodynamikken. En ekstern perspektivering af faget, hvor fagets
udvikling påvirker fageksterne forhold, er hele oplysningstanken et eksempel på. Citatet af D’Alembert på side 88 peger på, at videnskabsfaget
fysiks virkningshistorie er stor. Eksempelvis var Thomas Hobbes i formuleringen af sin samfundsteori stærkt inspireret af datidens atomisme.
Religionens patent på verdensbilledfortolkninger har fysikken i høj grad
reduceret. Og så har fysikken været forløber for teknologisk udvikling.
Ikke udviklingen af dampmaskinen som mere var et håndværker- og
ingeniørarbejde, men derimod har eksempelvis elektrodynamikken stor
teknologisk anvendelsesgrad.
Den dannelsesmæssige pointe i historiekompetencemålet er indsigt i selve det, at fysikfaget udvikler sig og indsigt i nogle af de eksterne og
interne dynamikker i denne udvikling. Perspektiveringen af fysikfagets udvikling kan derfor ikke reduceres til fysikkens historie fra A til
Z. Det ville svare til den sorte skoles reduktion af historie til eksercits i
kongerækken. Historiekompetencemålet bør ikke alene bidrage til materialdannelse ved en reducering af historie til fakta om navne, årstal etc.,
men også til formaldannelse ved at udvikle en historisk dømmekraft.
Videnskabsteoretisk kompetencemål
Det videnskabsteoretiske kompetencemål har fokus på de fagfaglige
kompetencer i fysik for at forstå fagets særlige egenskaber og således
dets styrker og begrænsninger, struktur, videnskabsteoretiske status og
fagets relationer til andre fagområder. Det videnskabsteoretiske kompetencemål indeholder således både et intern og et ekstern perspektivering
af faget.
Eksempler på problemstillinger, der falder ind under en intern videnskabsteoriperspektivering af faget, kunne være afklaring af idealiseringers begrænsninger og styrker, af hvorvidt fysikfagets entiteter og love
eksisterer uafhængigt af menneskelig erkendelse, af modellers rolle eller
af hvorvidt det mikroskopiske niveau er mere ontologisk grundlæggende end det makroskopiske niveau. Eller forholdet mellem teori og observation. Derek Hodson har lavet følgende liste over videnskabsteoretiske
pointer om forholdet mellem observation og teori, som han – og jeg er
enig med Hodson – finder relevante for naturvidenskabelige fag:
“ 1. Observations are dependent on our sometimes inadequate sense perceptions and, therefore, may be unreliable
and fallible.
2. Observations are theory-dependent and theory often,
though not always, precedes observation.
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3. Science often utilizes indirect observation which, in turn,
depends on a theory of instrumentation.
4. Observations do not provide automatic access to secure
factual knowledge; they must be interpreted in the light
of current theoretical beliefs.
5. Concepts and theories are produced by creative acts of
abstractions and invention. They do not arise directly
from observations by a process of inductive generalization.
6. Theories are often justified post hoc by experimental evidence, but for a theory to be accepted there must be
(conceivable) supporting evidence.
7. Competing theories may give rise to non-identical observations when confronting the same phenomenon.
8. Scientific knowledge (observational data and theories)
has only temporary status. Concepts and theories change and develop; some are discarded.
9. Induction is inadequate as a description of scientific
method and so the discovery learning methods often
employed by science teachers project a distorted image
of science.”
(Hodson, 1991, side 21)
Jeg mener, at alle ni punkter er relevante i fysikfaget og endda endnu
mere end for andre naturvidenskabelige fag, hvilket i parentes bemærket
gør Hodsons arbejde til endnu et eksempel på unuanceret naturvidenskabsteori med videnskabsfaget fysik som udgangs- og omdrejningspunkt.37
Eksterne perspektiveringer af faget, hvor fageksterne forhold påvirker
fysikfagets særlige egenskaber, kan for være det nazistiske regimes afvisning af dele af fysikfaget med begrundelsen at det var ’jødisk fysik’
eller det militær-industrielle kompleks indvirkning på fysikforskningen.
Eksterne perspektiveringer af faget, hvor fagets særlige egenskaber påvirker fageksterne forhold, kan eksempelvis være fagets indvirkning på
videnskabsidealet. I dele af den positivistiske tankestrømning blev fysikken set som videnskabernes konge. Som nævnt i kapitel 3 side 92,
så lider megen (natur)videnskabsteori stadigvæk under et unuanceret
fokus med fysikken i centrum. Naturvidenskabsteoretikeres arbejde tager ofte udgangspunkt i fysikken (mange positivister, Popper og Kuhn
blandt andre.), og de videnskabsteoretiske problemstillinger knyttet til
fysikfaget bliver desværre ofte ukritisk generaliseret til andre naturvidenskabelige fag og fagområderne humaniora og samfundsvidenskab.
Fysikfagets indvirkning i kraft af dets særlige egenskaber viser sig også i
37

Som før berørt på side 92.
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deterministiske og reduktionistiske verdensbilleder; forelskelse er i den
forstand blot en række elektriske impulser i hjernen.
Videnskabsteoretiske kompetencemål bidrager til almendannelse, idet
det populært sagt giver indsigt i “hvad man ved, når man ved fysik”.
Kompetencemålet dæmmer således op over for både en absolut og alt
for relativistisk fortolkning af den viden videnskabsfaget fysik leverer.
At vide hvad man ved er selvforståelse. At vide at der er træk ved
virkeligheden, der kan vides med sikkerhed, er omverdensforståelse.
Anvendelseskompetencemålet
Anvendelseskompetencemålet sigter mod at se på, hvorledes fysikfaget
indvirker på andre fagområder, kultur, teknologi og samfund.38 På den
måde overlapper anvendelseskompetencemålet som nævnt med de to
andre metafaglige kompetencemål. Men hvor målet i de to andre kompetencemål er give indsigt i fysikfagets udvikling og særegne struktur
så sigtes der i anvendelseskompetencemålet specifikt mod refleksioner
over, at fysikfaget ikke er en isoleret aktivitet. Det indgår i en vekselvirkning med andre menneskelige aktiviteter. Dette plot kommer frem
ved at se på samspillet mellem fysik og teknologi, der ofte fremstilles
både entydigt og simpelt, hvilket den sejlivede myte om, at teknologi
kan reduceres til anvendt naturvidenskab, er et eksempel på (Nielsen
m.fl., 1991, side 238). En anden myte, som anvendelseskompetencemålet kan vaccinere imod, er, at samfundsmæssige problemstillinger som
social ulighed og forurening kan reduceres til naturvidenskabelige problemstillinger (fusionsenergi løser eksempelvis ikke de økologiske problemstillinger vi står over for). Anvendelseskompetencemålet bidrager
til myndighed ved at give dømmekraft i forhold til fysikfagets samfundsmæssige, videnskabelige og kulturelle rolle. Den omverdensforståelse fysikfaget giver skal bedømmes og vægtes nuanceret i forhold til
omverdensforståelse leveret fra andre fag. Sagt med andre ord bidrager
anvendelseskompetencemålet til et mere nuanceret syn på faget end blot
en sort-hvid opfattelse af faget som frelser eller dæmon.

4.4

Afrunding og opsamling

Jeg vil kort runde kapitlet af ved at give et overblik over relationerne
mellem fagfaglighed og metafaglighed ved hjælp af figur 4.4. De tre fagfaglige kompetencemål bevæger sig i samme plan, der er karakteriseret
ved at fagligheden er nødvendig for at behandle visse problemstillinger.
Det er således underordnet om der er tale om halveringstider (I fysik),
38

Anvendelseskompetencemålet adskiller sig som nævnt således fra teoretisk fænomenforståelseskompetencemål, da sidstnævnte er evnen til at bruge fagfagligt indhold
og metode til at beskrive og forklare naturlige og videnskabelige fænomener.

4.4

Afrunding og opsamling

145

Figur 4.4 Jeg har placeret I FYSIK i inderste cirkel, da det er
indeholdt i MED FYSIK. En ekstra kegle kunne placeres oven på
det fagfaglige plan for at illustrere at både interne og eksterne
fagperspektiveringer er mulige. Figur inspireret af samtale med
Karin Beyer.

kerneprocesser i Solen (I fysik), klimamodeller (MED fysik) eller elektriske impulser i frøers nervebaner (MED fysik). På et andet plan befinder
metafagligheden sig og det plan er derfor tegnet som en kegle i en anden dimension, nemlig under det fagfaglige plan. De problemstillinger,
som er i fokus her, er kendetegnet ved at være en blanding af både
naturvidenskabelig, humaniorafaglig og samfundsfaglig karakter. Metafaglighed kan perspektiveres eksternt og internt (hvilket kunne illustreres ved at lave en kegle både for oven og forneden af fagfagligheden.
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Formålet med dette kapitel, der er afhandlingens empiriske del af begrebsafklaringen og undersøgelse af problemformuleringen, er at analysere og fortolke de begrundelser, de interviewede fysiklærere giver for,
at gymnasiefysikfaget bidrager til almendannelse. Fysiklærerforståelsen
er den første af tre fortolkningskontekster, som jeg har valgt at analyserer og fortolke interviewene af fysiklærerne ud fra jævnfør kapitel 2,
side 31. De to andre fortolkningskontekster er kritisk aktørforståelse og
teoretisk forståelse og de vil blive behandlet i henholdsvis kapitel 6 og
kapitel 7.

5.1

Interviewdesign

Jeg har designet mine interview ud fra en række forskningsspørgsmål,
der er formuleret både ud fra teoretiske studier og løbende ud fra erfaringer fra interviewene samt afhandlingens problemformulering. Selve
forskningsspørgsmålene er det ikke velegnet at stille i en interviewsituation, primært fordi de ikke er særlig konkrete. Sekundært fordi forskningsspørgsmålene benytter fagudtryk, der måske ikke siger de interviewede fysiklærere så meget. Det er med andre ord ikke særligt frugtbart blot at stille min problemformulering som et interviewspørgsmål,
da det i en interviewsituation sandsynligvis ikke vil give nuancerede,
konkrete og uddybende svar. Jeg har derfor valgt at formulere nogle
interviewspørgsmål, der er mere konkrete end forskningsspørgsmålene. Jeg har benyttet nedenstående skematiske struktur til at sikre, at
interviewspørgsmålene dækker forskningsspørgsmålene ind.
Interviewspørgsmål(IS)/forskningsspørgsmål(FS)
IS1
IS2
...
ISn

FS1
X

FS2

...

X
X
X

FSn
X

X

Forskningsspørgsmål
Jeg har benyttet nedenstående forskningsspørgsmål som omdrejningspunkt i mine interviewspørgsmål:
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A Hvorvidt bidrager metafaglig undervisning i gymnasiefysikfaget
til almendannelse?
B Hvilke begrundelser gives der for metafaglige bidrag til almendannelse?
C Hvorvidt bidrager fagfaglig undervisning i gymnasiefysikfaget til
almendannelse?
D Hvilke begrundelser gives der for fagfaglige bidrag til almendannelse?
E Blokerer eller styrker fagfagligheden metafaglighedens bidrag til
almendannelse?
F Blokerer eller styrker metafagligheden fagfaglighedens bidrag til
almendannelse?
G Hvorvidt kan begrundelserne for gymnasiefysikfagets bidrag til
almendannelse knyttes til henholdsvis formaldannelse og materialdannelse?
H Er almendannelsesmæssige begrundelser for fagfaglig og metafaglig undervisning adskilte fra eller integreret i motivationsmæssige/pædagogiske begrundelser?

Interviewspørgsmål
Dette afsnit indeholder en præsentation af de interviewspørgsmål, jeg
har benyttet til at belyse ovennævnte forskningsspørgsmål, samt refleksioner over udviklingen af interviewspørgsmålene på baggrund af de
forudgående observationer af de involverede fysiklærere, litteraturstudier og de senest udførte interviews.
Kompetencemål
I stedet for kun at tale direkte om fagfaglighed og metafaglighed har
jeg i interviewene snakket om de enkelte kompetencemål. Der er fire
vigtige forskelle på mit syn på kompetencemålene og på fagfaglighed
og metafaglighed, som det er præsenteret i kapitel 4, og på den opfattelse jeg havde af kompetencemål, fagfaglighed og metafaglighed, da jeg
lavede interviewene.
Den ene forskel er, at jeg i interviewene kalder det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål for repræsentationskompetencen. Der ligger
mere i forskellen end blot en begrebspræcisering. Repræsentationskompetencen er taget fra (Dolin, 2003a, side 165), jævnfør side 134 og jeg
opfattede den på samme vis som Dolins fremstilling af den. Det vil sige, at den fænomenologiske repræsentation blot er en ud af i alt otte
repræsentationer. Det væsentlige skel er for mig at se mellem fysikfagets teori og den fænomenologiske repræsentation., hvorimod jeg ikke
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ser et væsentligt almendannende bidrag i at kunne veksle mellem de
syv ikke-fænomenologiske repræsentationer.1 Der er altså tale om en
indholdsændring og en deraf mere præcis begrebsafklaring.
Den anden forskel er, at jeg i interviewene ikke taler om fagfaglighed
og metafaglighed, men derimod om henholdsvis ‘I fysik’ og ‘OM fysik’.
Dette er blot en begrebspræcisering og ikke et udtryk for at jeg lægger
mere i det ene begrebspar end i det andet.
Den tredje forskel er, at jeg i interviewene kalder det matematiske modelleringskompetencemål for matematisk kompetence. Her er der også
et indholdsopfattelsesskift på spil. I matematikkompetence var indholdet evnen til at kunne foretage symbolmanipulationer i bred forstand.
Derudover indeholdt matematikkompetencen også evnen til at kunne
løse åbne opgaver. Altså en modelleringsevne. I forhold til det matematiske modelleringskompetencemål er ændringen sket af to grunde;
for det første for at få fysikfagligheden frem ved at se modeldannelse
som (fysik)teoribaserede idealiseringer og for det andet at få samspillet
mellem model og teori/eksperiment, der en væsentlig del af fysikfagligheden, mere i fokus.
Den fjerde og sidste forskel på fremstillingen af kompetencemålene i
kapitel 4 og kompetencerne i mine interviews er netop, at jeg skelner
mellem kompetencer og kompetencemål. Denne forskel skyldes, at jeg
har ønsket at betone, at formålet med min anvendelse af kompetencebegrebet er at fortage en begrundelsesdiskussion af gymnasiefaget fysik
og ikke at give en komplet beskrivelse af indretningen af gymnasiefaget
fysik. Dette betoner og præciserer afhandlingens problemfelts placering
i fagdidaktikken jævnfør side 118 i kapitel 4.
Almendannelsesmål og -indhold
Jeg har ikke benyttet begreberne selvforståelse, omverdensforståelse og
myndighed i interviewene. Derimod interviewede jeg ud fra nogle af
de mange begrundelsesargumenter, der findes i den teoretiske litteratur. Som nævnt på side 52 i kapitel 3, så er en af tilgangene til undersøge naturvidenskabelig dannelse (og dermed fysikfagets bidrag til
almendannelse) at bestemme typer og niveauer af naturvidenskabelig
dannelse ud fra begrundelsesargumenter, der er tager udgangspunkt i
hvorledes eleverne kan have gavn af de forskellige typer naturvidenskabelig dannelse. Jeg benyttede i de teoretiske studier af gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse som bekendt ikke af denne tilgang,
men definerede derimod først almendannelsesbegrebet, og undersøgte
ud fra dette almendannelses dernæst hvorledes humaniorafag og videnskabsfaget fysik kan bidrage til almendannelse.
1

Nogle af disse syv repræsentationer kan rettelig ikke karakteriseres som repræsentationer jævnfør side 134 i kapitel 4.
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Grunden til, at jeg i mine interview har benyttet begrundelsesargumenter og ikke mit almendannelsesbegreb er, at det er dem - og ikke et
almendannelsesbegreb - der er tilgangen til undersøgelse af naturvidenskabelig dannelse i megen naturfagsdidaktisk litteratur, i ministerielle udgivelser (jævnfør listen på side 52 i kapitel 3) og mere vigtigt
for mine interviewspørgsmål er det den måde, hvorpå fysiklærerne ofte
begrunder bidrag til almendannelse. Endelig afspejler brugen af begrundelsesargumenter i interviewene også at jeg i forskningsprocessen indså
styrken ved at tage udgangspunkt i at definere almendannelsesbegrebet.
Jeg vil her præsentere de fire begrundelsesargumenter, som jeg har benyttet i min empiriproduktion.
Mit valg af begrundelsesargumenter var altså ikke fortaget på baggrund
af et analytisk arbejde, men var baseret på førstegangskendskab til den
teoretiske litteratur, på erfaringer fra diskussioner til seminarer og på
erfaringer jeg fik løbende fra de første pilotinterviews af fysiklærerne.
Begrundelsesargumenterne er analytisk set lidt af en rodebutik, hvilket
jeg har indset senere i litteraturstudierne og meningskategoriseringen
af empirien. Begrundelsesargumenterne er således kun benyttet til empiriproduktion og ikke benyttet til fortolkning af interviewene. Jeg har
tidligere i kapitel 3 forholdt mig kritisk til almendannelsesargumenterne. Men nedenstående uddybning af de begrundelsesargumenter, som
jeg har benyttet i mine interviews, er en gengivelse tro mod ideerne bag
begrundelsesargumenterne. De fire begrundelsesargumenter, jeg har interviewet ud fra, er:
Nytteargumentet
Argumentet lyder, at indsigt i naturvidenskab hjælper til at forstå
fænomener i hverdagen og hjælper til at løse de praktiske problemstillinger i hverdagen, der er relateret til teknologi og natur.
Sådanne problemstillinger og fænomener kunne eksempelvis være faren ved at tale i mobiltelefon. Hvorfor har vi årstider? Hvor
farligt er det at bo i nærheden af en højspændingsledning? Hvorfor slår HFI-relæet oftere fra, når el-radiatorer tændes i kolde end i
varme huse? Hvordan skal genopstarterkablerne forbindes mellem
to biler? (Se eksempelvis Sjøberg, 2005, side 162 og 167.).
Autonomiargumentet
Ved at besidde fysikfaglig tankegang i form af empirisk metode
og abstrakt matematisk tænkning tilegnes en kritisk og rationel
tænkning, som giver autonomi. (Se eksempelvis Paludan, 2000,
side 252-3.)
Demokratiargumentet
Argumentet er, at man skal lære naturvidenskab for at kunne deltage aktivt i demokratiske processer ved at kunne kigge eksperterne kritisk over skuldrene og forstå indholdet af den naturvi-
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denskabelige information, som eksempelvis medier, virksomheder,
interesseorganisationer og offentlige institutioner bringer. (Se eksempelvis Poulsen m.fl., 2002, side 5.)
Kulturargumentet
Der er to perspektiver i kulturargumentet, nemlig at perspektivere
med fysik på kulturen og at perspektivere med kulturen på fysik.
Det første perspektiv belyser, at naturvidenskaben - og fysik - er en
vigtig del af vores kultur, da fysikfaget idehistorisk har indvirket
og ændret på vores opfattelser af kosmologien, kunst og filosofi,
politik, menneskesyn, uddannelsesmål, religion og fysikfaget har
igennem indflydelse på dele af teknologiens udvikling ændret på
vores levevis og kultur. Vores samfund kendetegnes ligefrem af
udviklinger båret af teknologiske landvindinger; industrisamfund
og informationssamfund. Det andet perspektiv belyser, at naturvidenskab selv er en kulturel aktivitet og således præget af udviklingen af de samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge den
indgår i. (Se eksempelvis Sjøberg, 2005, side 177-179.)
Mine kompetencer og ovenstående begrundelsesargumenter har jeg sat
op mod hinanden i det nedenstående skema, der fungerede som et af
styringsredskaberne i mine (semistrukturerede) interviews ved, at jeg
ud fra spørgsmål om de forskellige kompetencer vurderede fysiklærernes syn på disse kompetencers bidrag til almendannelse ud fra de fire
begrundelsesargumenter. Alle kompetencer og begrundelsesargumenter
kan i princippet kombineres, da alle kompetencerne kan tænkes at indgå i de fire begrundelsesargumenter. Kompetencerne er formuleret på
samme vis, som da jeg påbegyndte interviewene og således ikke rettet
til i skemaet i forhold til de ændringer beskrevet i det ovenstående afsnit
‘Kompetencemål’ side 148.
Repræsentationskompetence

Eksperimentel
kompetence

Matematik
kompetence

OM fysik

Nytteargumentet
Autonomiargumentet
Demokratiargumentet
Kulturargumentet
Nogle af interviewspørgsmålene indeholder i deres ordlyd ovenstående
begrundelsesargumenter og tidligere formuleringer af kompetencemål.
Da meningskategorisering sker både før og efter empiriproduktionen
har min meningskategorisering ændret sig således, at jeg som nævnt
ikke længere finder begrundelsesargumenterne frugtbare til fortolkning
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af mine interviews og nogle af kompetencerne har jeg som nævnt derfor
ændret både med hensyn til indhold og benævnelse. I selve interviewsituationen har jeg afveget en del fra de planlagte spørgsmål. Graden af
afvigelse var afhængigt af interviewsituationer, der på grund af semistrukturerede interviews natur var forskellige fra gang til gang.

5.2

Analyse og fortolkning af interviews i
lærerforståelse

Som det første i min analyse og fortolkning af mine interviews vil jeg
se på de interviewede fysiklæreres forståelse af almendannelsesbegrebet for at have denne forståelse i baggrunden til en nærmere analyse af
fysiklærernes opfattelser af fagfaglighedens og metafaglighedens bidrag
til almendannelse, samt relationen mellem fagfaglighed og metafaglighed. Ideen er, at opfattelsen af almendannelsesbegrebet har betydning
for, hvorledes man ser på optimeringen af relationen mellem gymnasiefysikfagets fagfaglighed og metafaglighed med henblik på fagets bidrag
til almendannelse.
Strukturen for resten af analysen og fortolkningen af fysiklærernes udsagn er, at kompetencemålene først bliver gennemgået et ad gangen og
dernæst bliver relationen mellem fagfaglighed og metafaglighed analyseret og fortolket.
I afsnittene ‘Fagfaglighed’ og ‘Metafaglighed’ analyserer og fortolker
jeg fysiklærernes argumenter for at begrunde fagfaglige og metafaglige
bidrag til almendannelse ud fra de seks opstillede kompetencemål.
I afsnittet ‘Optimeringen af relationen mellem fagfaglighed og metafaglighed’ vil jeg analysere og fortolke lærernes holdninger til, hvorledes
fagfaglighed og metafaglighed skal vægtes for at optimere gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse.
I alle tre afsnit vil jeg desuden belyse fysiklærernes begrundelser og
holdninger ud fra materialdannelse og formaldannelse samt primært se
fysiklærerne forståelse i et informantperspektiv, men ind i mellem også i
et repræsentantperspektiv. Da Bekendtgørelsen kun nævner almendannelse i Fysik C’s formålsbeskrivelse og det meste af den undervisning,
som jeg har observeret, har været Fysik C-niveau, så er afhandlingens
fokus rettet mod Fysik C-niveauet frem for Fysik B- og fysik A-niveauet.

Lærerforståelser af almendannelsesbegrebet
Under to af de fem interview blev jeg direkte spurgt til min forståelse af
almendannelsesbegrebet. I et af svarene til fysiklærerne lagde jeg vægt
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på, at jeg ikke troede, at det hverken var muligt eller frugtbart at lave
en kortfattet definition af almendannelse - at lave en ‘oneliner’. Dertil er
begrebet for komplekst. Til det replicerede en af lærerne:
“[R:] Det tror jeg også, det er. Jeg tror egentlig, at folk så
havner lidt i, at det er det, man har fået med sig, når man
har gået i gymnasiet groft sagt. Og så kommer vi nemt til at
køre i ring. Det er sådan nogenlunde den opfattelse, vi har,
ikke. I gymnasiet har man jo i 100 år været baseret på netop
at skulle give almendannelse, kunne det rigtige.”
(Interviewbilag, 2006, side 28, linie 523-529)
Og traditionelt set indbefatter ‘det rigtige’ det humaniorafaglige, jævnfør
side 83 i kapitel 3. Men spørgsmålet er, om naturvidenskab og dermed
fysikfaget hører med til almendannelsesindholdets kerne. Mange af fysiklærerne giver udtryk for, at de føler, at gymnasiefysikfagets bidrag til
almendannelsen ofte bliver negligeret eller afvist. Den traditionelle opfattelse af, at humaniorafagene udgør kernebidraget til almendannelsen,
oplever fysiklærerne, at de kæmper imod:
“[D:] Jo, men det er jo hele almendannelses[...] vi har jo den
der kæmpe rolle med at gøre dem [eleverne] begribeligt, at
de kan ikke undvære vores del af det kulturbærende. Så ja.
Altså, jeg synes det[...]
Det bider sig selv i halen måske?
[D:] Ja! Det gør det lidt.”
(Interviewbilag, 2006, side 118, linie 1082-1086)2
Der er en forståelse blandt de interviewede fysiklærere af, at deres fag
bidrager til almendannelse, men almendannelsesbegrebet er traditionelt
set først og fremmest båret oppe af humaniora. Både historisk anskuet
og anskuet i dag i gymnasielærerværelsesperspektiv, hvor det er den udbredte opfattelse af almendannelsesbegrebet. Denne udskillelse af fysikfaget fra almendannelse, som de ikke-naturvidenskabelige fagkulturer
opretholder i gymnasiet, er et udtryk for den samme skævhed mellem
humaniora og naturvidenskab, som Snow taler om:
“[R:] [...] blandt naturvidenskabsfolk er det ret klart, at man
skal kunne noget naturvidenskab, at man skal kunne læse
populærvidenskabelige artikler og sådan noget og vide hvad
der er naturvidenskabeligt og hvornår det er noget vås. Man
skal kunne deltage i den slags diskussioner, tage stilling til
det. Det er vi jo ikke enige med alle humanister om. Der
er nogle, der synes, at det behøver man overhovedet ikke
at kunne. Vi kan møde historikere og andre som overhovedet ikke skammer sig ved at indrømme, at de ikke ved, om
2

Den kursiverede udsagn er mine.
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atomer eksisterer i virkeligheden eller ej. Mens vi ville nok
synes, at det var lidt pinligt at spørge om det almindelig
kendte historiske.
Det er Snows to kulturer, der[...]
[R:] Det er Snows to kulturer. Der er en vis asymmetri i,
hvad vi [naturvidenskabsfolk og humaniorafolk] betragter
som hørende til almendannelse.”
(Interviewbilag, 2006, side 28, linie 546-559)
Lærer ‘N’ opfatter også den traditionelle opfattelse af almendannelsesindholdet som primært humaniorafagligt, og han reducerer formålet
med dette almendannelsesindhold til at besidde middagsbordskonversationsevne.
“[N:] Jeg vil sige, at det der almendannende, det er noget
vrøvl. Jamen altså, der ligger det i det, at man skal være almendannet, det var engang, at man skulle snakke med ved
middagsbordet, ikke. Konversationsniveauet, ikke. Jo mere
alment man kunne det, jo mere var man almendannet, ikke.
Og så har det bare udviklet sig til, at fysik, at naturvidenskab
det hører ikke med til det, man snakker om ved middagsbordet, ved festbordet, ikke.”
(Interviewbilag, 2006, side 52, linie 178-184)
Det er jo en meget markant udmelding at sige, at almendannelse er ‘noget vrøvl’. Læreren har dog et mere nuanceret syn på almendannelse
end det syn han giver udtryk for i citatet. Det er den type almendannelse, der kan karakteriseres ved middagsbordskonversationsformålet
og det snævre humanioraindhold, som ‘N’ mener, er vrøvl. Almendannelsesindholdet bør også favne fysikfaglighed i følge ‘N’. Det er altså
primært dem, som mener, at et humaniorafagligt indhold er tilstrækkeligt almendannelsesindhold ‘N’ retter skytset imod:
“[N:]’I fysik’ er almendannende.
Men det er jo meget sjovt, når man snakker med de fleste om
almendannelse og fysik, så går almendannelse oftest igennem perspektiveringerne af faget. For eksempel Marianne Zibrandtsen, som
var formand for rektorforeningen, hun sagde, at fysiks rolle i det
almendannende gymnasium, det er at levere noget til den europæiske kulturhistorie. Altså, de her gode fortællinger. Det er jo en helt
anden position så.
[N:] Ja, ja. Jamen, det er jo fordi, hun er humanist, ikke. Som
ikke anerkender, at fysik er lige så almendannende som billedkunst eller musik eller litteratur. Og det er det jeg har lyst
til at kæmpe lidt for eller være på tværs, ikke. Provokerende
der, ikke. Og jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle være
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mere almendannende end det andet, fordi det er da lige så en
væsentlig del af den verden, vi lever i. Jeg kan sagtens klare
mig uden at kende til musik eller billedkunst, ikke. Det kan
jeg sagtens leve med, ikke. Lige så vel som at folk kan leve
uden fysik. Men jeg er jo så ikke almendannet.”
(Interviewbilag, 2006, side 70, linie 858-873)
Alle de interviewede fysiklærere mener, at fysikfaget er almendannende,
men ofte mener de ligesom lærer ‘N’, at der blandt humaniorafagfolk –
der ofte refereres til i form af deres kollegaer – er manglende forståelse
for gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse. Desuden giver fysiklærere udtryk for, at deres humaniorakollegaer i høj grad slipper af sted
med deres arrogance. Derfor vil ‘N’ gerne provokere disse humaniorafagfolk med et bredere dannelsesindhold. Lærer ‘R’ deltager gerne i
denne provokation:
“[R:] Kan de overhovedet lære at bruge en lineal, en skydelære og et stopur ordentligt?
Er det almendannende?
[R:] Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Egentligt. Jeg kunne godt
tænke mig at provokere nogle humanister med det.
En gang til?
[R:] [...] en anden måde at anskue begrebet på [end humaniorafagfolks] kunne egentlig være at sige, at det er et eller
andet, der griber tilbage til Renæssancemennesket, der skal
kunne det hele. Det er sådan lidt af at have lidt af det hele.
At være i stand til at tage fat i verden på mange måder både
filosofisk og litterært og historisk men også meget konkret,
altså.”
(Interviewbilag, 2006, side 26, linie 433-454)
Det er uheldigt, at begreberne humaniora og humanisme i daglig tale nemt kan opfattes som synonymer, fordi almendannelsesmålet som
trækker på ideologien humanisme, således nemt kan opfattes som specielt knyttet til almendannelsesindholdet fra fagområdet humaniora. Lærer ‘N’ svarer således på mine – indrømmet temmelig ledende – spørgsmål:
“Altså, at fysik [...] faktisk er personlighedsudviklende og så også
har en humanistisk side.
[N:] Jo, jo.
Men det er ikke det samme som, at det er humaniora.
[N:] Ja, præcis, ikke. Ja, det er nok det, at humaniora har
taget patent på humanisme, ikke.”
(Interviewbilag, 2006, side 70, linie 883-889)
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Det er ikke kun et almendannelsesindhold med kraftig nedtoning af
fysikfaget, som fysiklærerne siger fra over for. Som der fremgår af ovenstående bliver almendannelsesmålet i middagsbordskonversationsudgaven kritiseret. Fysiklærernes kritik af almendannelsesmålet er ikke så
omfattende som deres kritik af almendannelsesindholdet. Der er selvfølgelig en sammenhæng mellem almendannelsesmål og -indhold, når
eksempelvis både ‘R’ og ‘N’ taler om Renæssancemennesket som målet for almendannelse. Det er nemmere for fysiklærerne at forholde sig
til almendannelsesindholdet end almendannelsesmålet. Derfor bliver almendannelsesmålet splittet op i mere overskuelige begrundelsesargumenter (som omtalt tidligere i dette kapitel på side 149), når almendannelsesmålet med undervisningen omtales. Der er dog et par lærere, der
nævner og kritiserer middagsbordskonversationsudgaven af almendannelsesmålet og formulerer et samlet alternativt begreb, som eksempelvis
Renæssancemennesket. Men mere typisk er det som nævnt, at dele almendannelsesformålet op i mindre formål som eksempelvis lærer ‘A’:
“[A:] Det er jo ikke den almendannelse, man sigter efter i dag
i undervisningsverden. Den der gamle form for dannelse.
Altså den tyske opfattelse, som jeg kalder den. Altså, det
der med at man er veldannet, hvis man kan konversere, som
man nu skal. Det er vel mere en med, at man ikke skal blive
snydt i forhold til naturmedicin eller et eller andet.”
(Interviewbilag, 2006, side 53, linie 229-234)
Her er formålet mod almendannelse, at man undgår at blive snydt. Det
er klart, at det ikke er et dækkende beskrivelse af almendannelsesmålet.
Lærer ‘A’ vil sikkert supplere med en række andre delmål før hun føler, at almendannelsesmålet er dækket ind. Jeg har tidligere i kapitel 3
kritiseret tilgangen til undersøgelsen af almendannelsesmål, som tager
udgangspunkt i sådanne begrundelsesargumenter.
Opsamlingsvis kan ovenstående analyser og fortolkninger af interviewene i lærerforståelsen nedkoges til, at fysiklærerne mener, at undervisningsfaget fysik bør være en del af almendannelsesindholdet, og fysiklærerne tager (blandt andet) derfor afstand fra et snævert almendannelsesindhold, der efter fysiklærernes mening i urimelig grad fokuserer på
det humaniorafaglige.
I forhold til almendannelsesmål er de interviewede fysiklæreres forståelse lidt mere vag og forskellig end fysiklærernes forståelse af almendannelsesindholdet. Flere forståelser peger dog i samme retning: Middagsbordskonversationsudgaven af almendannelsesformålet, som har en
sociologisk karakter og betydning, tager fysiklærerne afstand fra. Fysiklærerne snakker ikke analytisk klart om et overordnet almendannelsesmål, men derimod anvendes ofte begrundelsesargumenter i stedet for.
Og jeg mener, at det vidner om manglen på et klart formuleret almen-
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dannelsesmål, at nogle af fysiklærernes spørger til, hvad min definition
af almendannelse er.

Fagfaglighed
Empiriproduktionen er foretaget ud fra de seks kompetencemål og dermed er der risiko for, at jeg i nogle af interviewspørgsmålene direkte og
indirekte presser en skabelon ned over de interviewede fysiklærere. Det
er der noget som kunne tyde på, fordi fysiklærerne slår sig lidt i tøjret i
deres svar i forhold til opsplitningen af fagligheden i tre kompetencemål
ved at påpege, at sammenhængen mellem de tre faglige kompetencemål
har en værdi i sig selv. Denne sammenhæng går naturligvis tabt, hvis
man kun fokuserer på kompetencemålene et ad gangen. Nogle af fysiklærerne bryder således til tider den kompetencespecifikke dagsorden,
som jeg benyttede i interviewene. Om det teoretiske fænomenforståelseskompetencemåls bidrag til almendannelsen siger eksempelvis en af
fysiklærerne:
“[N:] Det er en del af det. Men det kan jo ikke stå alene, fordi
det matematiske og eksperimentelle skal også ind i det, så
man får en fornemmelse for, at det hænger sammen. Man
kan jo se på eleverne, ikke, det er jo først, når de har arbejdet
med tingene og regnet på tingene, at de begynder at fatte det,
begreberne. Så det hele hænger jo sammen.”
(Interviewbilag, 2006, side 48, linie 23-28)
Det fremgår ikke helt klart af dette svar, hvad ‘det’ er, som det matematiske og eksperimentelle også skal ind i. Læreren tænker jo formodentlig
på fysikfagets bidrag til almendannelse. Men der ligger mere end blot
det almendannelsesmæssige i svaret. Der er en pædagogisk gevinst ved
at inddrage matematik og eksperimentelt arbejde. Men uanset hvordan
læreren vægter de almendannelsesmæssige og pædagogiske fordele (se
forskningsspørgsmål H på side 148) ved at inddrage matematikanvendelse og eksperimentelt arbejde, så påpeger svaret den vigtige pointe,
at fagligheden skal ses som en enhed og også optræder som en helhed i
videnskabsfaget og undervisningsfaget. Man kan vægte nogle elementer
i faget i forskning og undervisning, men aldrig helt afskrive de andre
elementer. Fysiklærerne synes dog at sigte mod alle tre fagfaglige kompetencemål i deres undervisning. Eksempelvis siger lærer ‘S’:
“[S:] [...] der er nogle ting, der har den der treenighed i sig,
hvor fortællingen og hverdagsperspektivet og eksperimentet
og regneriet går op i en større enhed[...]”
(Interviewbilag, 2006, side 24, linie 363-366)
Fortællingen og hverdagsperspektivet i citatet refererer til det teoretiske
fænomenforståelseskompetencemål. Fysiklærer ‘S’ vender i interviewet
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flere gange tilbage til sammenhængen mellem de tre fagfaglige kompetencemål. Eksempelvis hvor han siger:
“[S:] [...] det der med, at eksperimenterne er fuldstændigt
selvindlysende. Der er bitte små regnestykker, man kan lave
og så har man samtidigt en fortælling med spejle og linser,
som gør, at det er noget, de kender fra dagligdag og det
alligevel er meget anderledes, end de troede. ‘Hvor stort skal
et spejl være?’ og alt det der. Der er noget hypotetisk, at det
sparker røv på en måde, fordi det er anderledes end det de
[eleverne] forventer.”
(Interviewbilag, 2006, side 24, linie 348-355)
Treenigheden med overraskelsen og genkendelighed fra dagligdagen
kan begrundes både motivationsmæssigt og almendannelsesmæssigt. Og de
to begrundelser hænger tæt sammen hos fysiklærer ‘S’, der mener, at naturfænomener og teknologiske ting som spejle, kulde og varme, MP3afspillere, CD’ere, LP’ere og lignende er velegnede i almendannende
undervisning, “[...] fordi man kan snuse noget af fysikkens arbejdsmetode ind samtidigt med, at det griber fat i deres egen hverdag. [...] Det
synes jeg bestemt er almendannende.”(Interviewbilag, 2006, side 21, linie 239-244) Men i svaret på mit opfølgende spørgsmål fremhæves det
pædagogiske:
“Men er det så pædagogisk velegnet eller er det på andre måder
velegnet?
[S:] Jeg synes, at det er pædagogisk velegnet netop med CD
og LP.”
(Interviewbilag, 2006, side 21, linie 249-251)
Fysiklærer ‘S’ er klar over dobbeltheden i sine begrundelser og skelner
nogle steder eksplicit mellem dem (se eksempelvis i (Interviewbilag,
2006, på side 27, linie A.2)). Den tætte sammenhæng mellem pædagogiske overvejelser og almendannelsesmæssige overvejelser er fremtræder
i alle de interviewede fysiklæreres forståelse, hvilket giver meget god
mening, da de som undervisere ofte har inde på livet, at pædagogiske
overvejelser er en nødvendig betingelse for at opfylde undervisningsmålene. Således er alle fysiklærere repræsentanter for et praksisnært syn
på undervisningsmål i højere grad end andre aktører som eksempelvis
interesseorganisationer, uddannelsesteoretikere og undervisningsministeriet.
Før jeg tager fat i de enkelte fagfaglige kompetencemål vil jeg komme
med et par eksempler, hvor fysiklærerne omtaler fagfaglige bidrag til
almendannelse som helhed og altså ikke ud fra enkelte fagfaglige kompetencemål. Eksempelvis reflekterede lærer ‘M’ over, hvad fysikfaget har
givet ham af almendannelse:
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“[M:] Man kan jo sidde og se debatprogrammer på TV, som
intet har med fysik at gøre, og der kan man så sige; Nej! Det
kan du ikke sige. Du laver en forkert slutning der.”
(Interviewbilag, 2006, side 129, linie 1474-1477)
Læreren mener, at dette kun kan tilskrives fysikfagligheden, idet han
har en etfagskandidatgrad:
“[M:] Men det er sjovt, fordi man har jo sådan set kun på
universitet været undervist i fysik. Jeg har ikke haft nogen
tværfaglige fag. Og alligevel, så får man den kompetence.”
(Interviewbilag, 2006, side 129, linie 1488-1491)
Ligeledes mener læreren ‘N’, at fagfaglighed er almendannende. Til mine spørgsmål, der kredser om, hvorledes fagfaglig og metafaglighed bør
optimeres, svarer han:
“[N:] Nej, men altså bare det at kunne fysik er almendannende. Så har vi løst det problem, ikke. Men det er fordi,
så bruger vi almendannende i forskellige betydninger, ikke.
Jeg vil jo gerne trække almendannende over i, jamen så er vi
lige som Renæssancemennesket, ikke.” (Interviewbilag, 2006,
side 59, linie 469-473)
De to bud på, hvorledes fagfagligheden i fysik er almendannende, bygger på forskellige begrundelser; det første citat peger på, at man ved at
lære fysik får nogle evner til at løse problemstillinger i og få forståelser af
dele af virkeligheden, der rækker ud over fysikfagets grænser. Det sidste
citat tager udgangspunkt i at ‘almen’ må betyde en bred forståelse og
vidensorientering, hvilket jeg tolker ud fra brugen af Renæssancemenneskeanalogien. De to begrundelser kan fint gå i spænd sammen. Det
væsentlige her er, at de interviewede fysiklæreres forståelse af fagfagligheden er, at den bidrager til almendannelse og at dette bidrag ofte viser
sig i samspillet mellem gymnasiefysikfagets forskellige dele. Summen
af hvert enkelt kompetencemål er således ikke dækkende for kompetencemålenes samlede bidrag til almendannelse. Samspillet mellem de
enkelte kompetencemål yder også bidrag til almendannelse.
Teoretisk fænomenforståelseskompetencemål
Jeg vil i sagens natur i mine analyser og fortolkninger af de interviewede
fysiklæreres udsagn fokusere på de almendannelsesmæssige begrundelser. Lad os tage fat i at belyse forholdet mellem de for eleverne velkendte
dagligdagsfænomener og de bagvedliggende forklaringer, som gymnasiefysikundervisningen kan præsentere for dem, der i min meningskategorisering hører under teoretisk fænomenforståelseskompetencemålet.
Og have in mente at opsplitningen af fagfagligheden i de tre kompeten-

160

Lærerforståelse

cemål er et kunstgreb på undervisningsfaget, der har et analyseformål,
og ikke på nogen måder har til formål at reducere betydningen af samspillet mellem kompetencemålene. Det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål dækker, som fremført i kapitel 4, over at kunne kende
til og skifte i mellem på den ene side de repræsentationer af fysiske
fænomener i natur og teknik, som man møder i hverdagen og på den
anden side fysikfagets videnskabelige repræsentationer.
Et gennemgående argument blandt de interviewede fysiklærere for gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse, som hører ind under det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål, er, at sammenhængen mellem fænomener og teori giver eleverne en forståelse af, at dele af den
umiddelbart observerbare fragmenterede fænomenverden kan beskrives
og forklares ud fra fysikkens sammenhængende verdensbillede.
I sit første svar i interviewet udtrykker lærer ‘D’ denne begrundelse
meget klart i en ‘oneliner’:
“[D:] [...] man [repræsentanten for fagkulturen fysik] er rigtig god til at give bud på, hvordan verden hænger sammen
i fysik. [...] Så vi er en god ballast til det umiddelbart observerbare, ikke.”
(Interviewbilag, 2006, side 92, linie 23-24)
Ved at betegne det teoretiske som en ‘god ballast’ til den umiddelbart
observerbare lægger lærer ‘S’ en positiv betydning i at give eleverne
indsigt i denne sammenhæng. Og hendes kollega benytter senere i interviewet også vendingen ‘hvordan verden hænger sammen’:
“[M:] At få den der alligevel sådan alligevel lidt fornemmelse
af, hvordan verden hænger sammen. Det synes jeg, det er
ideelt, altså.
[D:] Himlen er blå, fordi det blå lys bliver spredt, ikke.
[M:] Ja, sådan nogle ting.”
(Interviewbilag, 2006, side 102, linie 426-430)
De fysikfaglige teorier giver ikke blot et sammenhængende billede af,
at verden hænger sammen. De giver selvfølgelig også forklaringer på
en masse hverdagsfænomener som eksempelvis den blå himmel eller
fænomenet ‘mosekonen brygger’:
“[Y:] [...] de får også et andet syn på de fænomener ved, at
man har beskæftiget sig med dem, ikke.
Okay?
[Y:] Altså, "Nu kan jeg pludselig forstå, hvorfor det er sådan",
ikke. Det der med, at mosekonen brygger, hvad er det nu,
altså. Det der med, at man kan forklare de der fænomener,
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det synes jeg, det er almendannende. Man får en forståelse
for sin omverden, ikke.”
(Interviewbilag, 2006, side 76, linie 127-135)
Igennem den teoretiske forståelse af de enkelte fænomener skabes et
mindre fragmenteret verdensbillede. Mange af fysiklærerne ser forholdet mellem fænomener og teori som forholdet mellem fragmentation og
sammenhæng. Men forholdet mellem fænomener og teori ses også som
forholdet mellem det umiddelbare og det bagvedliggende.
I stedet for at snakke om forholdet mellem fænomener og teori benytter
lærer ‘C’ begrebsparret empiri og teori, men som det fremgår af følgende
citat, så dækker dette begrebspar – ligesom begrebsparret fænomener
og teori – også over spændingsfeltet mellem det umiddelbare og det
bagvedliggende:
“[C:] [...] hvad er empiri og hvad er teori? Det synes jeg
det er noget enormt spændende. Det er på en eller anden
måde vigtigt. Og så sige; der er energi jo godt, ikke. For
der er masser empiri, der er masser af målinger, man kan
lave, ikke. Selve energibegrebet og energiomformningerne de
er jo rent teori. Man kan jo slet ikke fastlægge det. Det er
et rent kunstbegreb, ikke. For at forklare nogle ting, ikke. I
ens verden. Det synes jeg på en eller anden måde, at den
der skelnen imellem overflade og bagvedliggende årsager er
vigtig.” (Interviewbilag, 2006, side 4, linie 35-43)
Det fremgår ikke direkte af dette citat, at de bagvedliggende årsager
er de rigtige, de sande. Energibegrebet og de forskellige energiomformningsbegreber (der er teoretiske og bagvedliggende) omtales jo som ‘rent
kunstgreb’. Men andetsteds siger læreren:
“[C:] Verden er ikke sådan, som man tror. Verden ser ud til
at være flad, ikke. Jorden ser ud til at være flad. Men vi ved
godt efterhånden, at den er rund, ikke. Så verden er større
end den umiddelbart ser ud til at være.” (Interviewbilag,
2006, side 6, linie 128-131)
Dette citat udtrykker opfattelsen, at den umiddelbart observerbare verden er ikke den grundlæggende, den sande. Den udbredte holdning
blandt de fysiklærere, jeg har interviewet, er, at fysikfaget kan bryde
gennem denne fænomenoverflade og nå de bagvedliggende forklaringer
og årsager. Forholdet mellem teori og fænomen blev tidligere i citatet af
lærer ‘D’ omtalt forsigtigt, forstået således at teorien blev anset som god
ballast til hverdagsfænomenerne. En mere kompromisløs udlægning af
forholdet mellem hverdagsfænomener og teori giver lærer ‘S’:
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“[S:] Sædvanligvis netop med varme og kulde er der utroligt
store skismaer mellem den fysikverden vi har og den måde
vi udtrykker os på i fysikken og i deres dagligdag. Er der
noget, der er kolossal stor forskel på, så er det hele deres dagligdagsopfattelse af varme og kulde og det de lærer hos os.
De [eleverne] kan slet ikke. Man skal gøre sig meget umage
for at få tingene til at hænge sammen der. Det problem har
man jo ikke med hensyn til bit og byte. Altså, det er alt sammen noget fremmedartet noget. De har ikke en dagligdags
forestilling om, hvordan man lagrer på en CD. Så der skal
man ikke afkode dem først. Her har de noget der virkeligt
skal afkodes, skal læres ind på den rigtige måde; at kulden
ikke kommer snigende, men det er noget andet, ikke.”
(Interviewbilag, 2006, side 22, linie 285-297)
Snakken om afkodning kan selvfølgelig ses i et pædagogisk perspektiv;
nemlig den udbredte og velunderbygget opfattelse, at eleverne dukker
op til gymnasiefysikundervisning med hver deres mentale konstruktioner og mentale billeder af, hvorledes virkeligheden er skruet sammen.
Men snakken om afkodning og ‘læres på den rigtige måde’ afspejler
selvfølgelig også opfattelsen af, at de fysiske teorier er ontologisk primære og hverdagsforklaringer på hverdagsfænomenerne er sekundære.
Jeg vil ikke dvæle ved en videnskabsteoretisk analyse af forholdet mellem fænomenverden og det ontologiske primære niveau. Det relevante
er her, at lærerne peger på, at fysikfaglige teorier kan give et (mere)
sammenhængende billede af verden og give en forståelse af de bagvedliggende årsager til en række hverdagsfænomener. Derfor bidrager det
teoretiske fænomenforståelseskompetencemål til almendannelse.
Umiddelbart synes ovenstående at pege på, at det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål udelukkende bidrager til formaldannelse. Man
kan spørge om teoretisk forståelse af nogle helt bestemte hverdagsfænomener ikke i sig selv yder et bidrag til almendannelse ud over den
forståelse det umiddelbare kendskab til hverdagsfænomenerne giver?
Sagt med andre ord kunne man spørge, om der ikke i det teoretiske
fænomenforståelseskompetencemål er et materialdannende bidrag?
De fleste af de interviewede fysiklærere mener, at kendskab til et bestemt fagligt indhold bidrager til almendannelse og mener således med
andre ord at fysikfaget indeholder materialdannende bidrag. Og lærerne nævner ofte astronomiske fænomener, når de giver eksempler på
materialdannende bidrag. Eksempelvis siger lærer ‘E’:
“[E:] [...] altså, hvis ikke man ved, man kender sin egen adresse i det her univers, så mangler man en del af almendannelsen. Så på den måde synes jeg, at det hører med.
Så der er noget konkret viden, man skal have med sig i bagagen,
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når man [...]
[E:] Det mener jeg afgjort. Altså, folk skal kende planeterne
og den slags ting. Det hører med til almendannelsen og efter
min mening skal de også vide, at det er Mars, der står så flot
i øjeblikket.”
(Interviewbilag, 2006, side 6, linie 95-103)
Kollegaen til lærer ‘A’ er overordnet enig i, at kendskab til astronomi
udgør et materialdannende bidrag. Men der er uenighed om, hvad dette
fagindhold helt præcist bør være:
“[C:] Jeg tror egentlig heller ikke, at jeg har det der med, at
man skal kende planeterne. Altså, man skal vide, at Jorden
ikke er verdens centrum [griner] og man skal nok også vide,
at jorden drejer rundt om Solen og at der er nogle fænomener
og vi kan se dem. Men at de ikke lige ved, hvad planeterne
hedder ved navn, ikke? De skal vide, at der er forskel på
planeter og stjerner og, når man kigger på himlen. De skal
også helst vide, at Månen er vores nærmeste nabo, synes jeg.
Det er sådan det grundlæggende, ikke. Og så skal de vide,
at Månens faser ikke skyldes, at Jorden skygger. Det er der
så mange, der [...]
[E:] Forklare årstider og sådan noget. ”
(Interviewbilag, 2006, side 11, linie 294-304)
Det er ikke kun astronomisk viden, som eleverne skal kende til. Eksempelvis bør viden om teknologiske fænomener også erhverves:
“[E:] Jeg mener også, at man skal vide, hvad 60 dobbelt V
på en pære betyder. Det er heller ikke alle, der ved det. Det
er også almendannelse for mig.”
(Interviewbilag, 2006, side 6, linie 103-105)
Kendskabet til hverdagsfænomener (fra både teknologi og natur) er mere af orienteringsmæssig karakter. Det fremgår af de to ovenstående
citater af ‘C’ og ‘E’, at det er afgørende synes at være, at de fænomener,
der er vigtige at have viden om, er de fænomener, som alle forholder sig til. Her er Månen et mere centralt fænomen end Saturns ringe
og enheden Watt mere central end enheden mikrotesla. Det teoretiske
fænomenforståelseskompetencemåls materiale bidrag til almendannelse
rækker ud over en udenadslære og eksercits i en hob af fænomenologiske repræsentationer som eksempelvis at kunne remse alle Solsystemets
ni planeter op (eller hvor mange planeter den seneste planetkategorisering fortæller os, der er). En sådan passiv ’konversationsviden’ tager
lærer ‘N’ direkte afstand fra:
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“[A:] Vi skal vel ikke lære dem om planeternes navne for,
at de kan sidde og blære sig med dem ved middagsbordet.
Altså, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, det er den opgave,
vi har fået i hvert fald. [...] Jeg synes heller ikke, at det er en
opgave, jeg har lyst til at have.”
(Interviewbilag, 2006, side 54, linie 240-245)
Formålet med kendskab til bestemte fænomener er altså ikke en eller
anden form for leksikal viden, man kan benytte ved konversationer eller
til at vinde i Trivial Pursuit. Fysiklærer ‘A’ skelner mellem en kulturel
dannelse og en brugsdannelse:
“[A:] Der synes jeg bare, at der begynder vi netop at komme ud i det der med, at almendannelse er mange forskellige
ting, fordi en ting er, at man skal vide noget for at kende
sin kultur, altså også noget fysisk viden så som for eksempel
planeternes navne og afstand og så videre eller om man skal
vide det for at kunne begå sig. Og der kan man sige, at hvis
man skal forstå, hvorfor der står på elregningen, at det koster
så og så meget, du har brugt den her energi og fysiklæreren
lige har sagt, at energien er bevaret, altså, så er det en helt
anden [...] vi er ude i en helt anden ende af almendannelse
synes jeg end den som du [lærer ‘N’] snakker om, ikke, med
den kulturelle almendannelse. Det er sådan en brugsalmendannelse. Altså, man skal kunne forstå beregningerne, man
bliver udsat for, altså.”
(Interviewbilag, 2006, side 51, linie 123-135)
Den kulturelle dannelse er for ‘A’ at se ikke dækkende. Ja, ligefrem
uønskelig hvis den kulturelle dannelses formål er at kunne begå sig ved
middagsbordskonversationer. Derimod er det ønskeligt, at den fysikfaglige viden kan bruges til noget. En begrundelse lærer ‘A’ ikke er ene om.
Andre af de interviewede fysiklærere åbner op for et praktisk aspekt i
almendannelsesbegrebet:3
“[R:] Er man almendannet, hvis ikke man kan skifte en sikring i sit hus? Det ved jeg ikke. Det er svært at svare på. Man
kunne da godt forsvare det synspunkt i hvert fald. Det ville
være med, ikke.
[S:] I gamle dage ville man reparere sin radio. I dag har
alle opgivet det altså. At reparere din CD-afspiller det er der
ingen, der drømmer om i dag. Så på den måde kan man sige,
at der er ingen af os, der skiller boksen ad rigtigt mere. [...]
[R:] Til gengæld nu lever vi jo i en verden, hvor vi kun hyrer
håndværkere, hvis det er absolut nødvendigt, hvis vi har hus
3

Det er ikke helt klart for mig, hvad lærer ‘A’ mener med termen ‘brug’. Men jeg
formoder, at det har et praktisk aspekt, jævnfør side 99.
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eller skal vedligeholde vores lejlighed, så er meget mere gået
over til gør-det-selv-arbejde. Så vi får fingrene i tingene og
det hører vel med i vore dages samfund, at man kan lave en
hel del selv på sit hus, ikke. Men det er selvfølgelig et helt
andet almendannelsesbegreb end det, man normalt tænker
på.”
(Interviewbilag, 2006, side 27, linie 492-505)
Lærer ‘R’ referer til fysikeren Isidor I. Rabi, som har sagt, at der grundlæggende er to motivationsgrunde til at beskæftige sig med fysik. Den
ene er for at forstå sin gud. Den anden grund er, at man har problemer
med sin radio.4 Det er oplagt, at fysikundervisning favner både viden
om verdensbilleder og teknologi. Hvorledes de to aspekter bidrager til
almendannelsesbegrebet afhænger jo i høj grad af, hvilket almendannelsesbegreb man opererer med og lærer ‘R’ er godt klar over, at han
bevæger sig ud over det “normale” almendannelsesbegreb, hvor humaniorafagene udgør kernen. En praktisk anvendelse af fysikfaglig viden
er tæt knyttet til det eksperimentelle kompetencemål (hvilket jeg vender
tilbage til) og i forbindelse med det eksperimentelle arbejde i gymnasiefysikundervisningen ytrer lærer ‘R’:
“[R:] Kan de overhovedet lære at bruge en lineal, en skydelære og et stopur ordentligt?
Er det almendannende?
[R:] Ja, det tror jeg. Det tror jeg.”
(Interviewbilag, 2006, side 26, linie 433-454)
Som vi har set på side 155, så motiverer lærer ‘R’ denne begrundelse
med, at han synes at det kunne være sjovt at provokere nogle humaniorafagfolk med at udvide almendannelsesindholdet til også at favne
det at gå praktisk til verden - og således sprænge rammerne for det
“normale” (humanioracentrerede) almendannelsesindhold.
Udover en direkte praktisk nytte i dagligdagen, som eksempelvis at
forstå elregninger og reparere på sit hus, så er der også et demokratisk nytteaspekt i viden om naturfænomener og teknologi. Argumentet
for, at gymnasiefysikundervisning er almendannende, bygger ofte på,
at fysikundervisningen giver eleverne en viden, som er nødvendig for
at kunne kigge eksperterne kritisk over skuldrene og forstå indholdet i
sagsforhold, der har fysikfaglige momenter. Et meget anvendt eksempel
er fredelig anvendelse af kernekraft:
“[E:] Altså, man skal kunne noget kernefysik, fission for at
være med i debatten om kernekraftværker, så hvis det er for
4

Rabi snakkede ikke om problemer i forhold til sin radio, men om nysgerrighed;
Some people become physicists because they are curious about their radio, others
become physicists because they are curious about their god.
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at være med i den demokratiske proces, der er at sige ja eller
nej til kernekraft, så er det almendannende at snakke om
fissionsprocesser.”
(Interviewbilag, 2006, side 6, linie 107-111)
Det er ikke til at se ud fra dette citat af lærer ‘E’ eller den sammenhæng
det er taget ud fra, hvorvidt læreren mener, at den fysikfaglige viden om
kerneprocesser blot er en nødvendig betingelse for at være med i den
demokratiske proces. Eller til at se om læreren anlægger et mere naivt
syn på forholdet mellem fysikfaglig viden og demokratisk indflydelse,
hvor den demokratiske debat om anliggender med fysikfagligt indhold
(som eksempelvis fredelig anvendelse af atomkraft) reduceres til, at fysikfaglig indsigt er en tilstrækkelig betingelse. Det synes at være mest
oplagt at fortolke lærerens udsagn i den mere nuancerede udgave, hvor
fysikfaglig indsigt er en nødvendig betingelse. Kollegaens nedenstående
udsagn bliver i hvert fald ikke modsagt af lærer ‘E’:
“[C:] [...] men energi er oplagt, fordi det er noget, der optræder i medierne gang på gang, ikke. Så derfor kan man
sige; hvis man vil være med i den debat, samfundsdebatten
omkring energi, så bliver man simpelthen nødt til at vide
noget om det. Der er der oplagt noget almendannende. Det
er bare ikke noget, man kan knytte an til i vores arbejde med
eleverne, vel?”
(Interviewbilag, 2006, side 5, linie 68-73)
Den sidste sætning i dette citat peger på, at undervisning i energibegrebet langt fra er tilstrækkeligt til at indgå i samfundsdebatten. Af den
sammenhæng citatet er taget fra, kan man se, at den sidste sætning dog
ikke er et udtryk for, at den metafaglighed, der skal inddrages, principielt ikke kan foregå i gymnasiefysikundervisning, men at disse perspektiveringer på længere sigt kan inddrages. Dog ikke i starten af 1.g, hvor
energibegrebet introduceres. Den fysikfaglige viden, der er relevant for
at deltage i demokratiske processer, kan heller ikke reduceres til den
fysikfaglig viden som det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål
favner. De andre fagfaglige kompetencemål hører også med, idet selve
argumentationen benyttet af blandt andre politikere og eksperter skal
kunne vurderes:
“[A:] [...] man skal kunne gennemskue, når der skal planlægges et rensningsanlæg i kommunen, hvad det er for nogle argumenter politikerne kommer med. Sådan så man kan
være med til at tage det der demokratiske ansvar, ikke.”
(Interviewbilag, 2006, side 54, linie 236-240)
Endelig kan en teoretisk indsigt i fænomenerne også være nyttig i den
forstand, at man bliver mere fortrolig med den del af virkeligheden, som

5.2

Analyse og fortolkning af interviews i lærerforståelse

167

man forstår:
“[D:] [...] når de nu siger på fjernsynet, at det går helt galt
med vores klima, at man så kan forstå det på det personlige
plan. At det giver en tryghed, at man er i stand til at analysere
de forskellige situationer, at man bliver bragt i.”
(Interviewbilag, 2006, side 119, linie 1099-1103)
Det modsatte af at være tryg er at være fremmedgjort m.m.. Det er
relevant at pege på, at lærer ‘D’ snakker om at ‘analysere’ situationer.
Lærerens udsagn peger dermed hen på, at det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål ikke er et orienteringskompetencemål a la noget
leksikalt snik-snak. Det er tale om ‘forståelse af’ og ikke et ‘kendskab
til’ fænomener. Forståelsen af fænomener skal knyttes både til det ‘teoretiske’ i det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål og knyttes
til de to andre fagfaglige kompetencemål. Ellers bliver fænomenforståelsen ikke analytisk funderet og forståelsen af et fænomen bliver i følge
lærer ‘S’ til noget “snik-snak”, hvis der ikke kan regnes eller måles på
fænomenet:
“[S:] Med spejle eller andre ting. De linser, der er nogle regnerier, der ikke er så svære igen. Der er en matematisk måde
at gøre det på, der ikke er uoverstigelig svær. Samtidigt er
det nogle eksperimenter, der er Gudbenådede og samtidigt
en fortælling bag. Langsyn og nærsyn og så videre. Altså,
man har alle de der ting i det, der gør det ekstremt velegnet.
Hvor sorte huller interesserer alle sig for, men vi kan ikke
rigtigt regne på det. Så bliver det en fortælling, det bliver
noget snik-snak.”
(Interviewbilag, 2006, side 23, linie 332-339)
Det ovenstående citat bringer os tilbage til udgangspunktet for fortolkningen af det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål i lærerforståelseskonteksten; Det ene fagfaglige kompetencemål er tæt knyttet til
de to andre kompetencemål. Jeg vil i analysen og fortolkningen af det
eksperimentelle kompetencemål starte ud med at se på dette tætte forhold mellem de fagfaglige kompetencemål med udgangspunkt i det
eksperimentelle kompetencemål. Men inden da vil jeg kort opsummere
mine analyser og fortolkninger af lærernes udsagn om det teoretiske
fænomenforståelseskompetencemåls bidrag til almendannelse.
Jeg vil kort opsamle og præcisere ovenstående fysiklærerforståelser ved
at sætte essensen af dem i forhold til formaldannelse og materialdannelse. De formaldannende bidrag fra teoretisk fænomenforståelse består
af en indsigt i, at verden grundliggende hænger sammen under den
fænomenologiske overflade, vi ser til dagligt. En indsigt i at dette mere
grundlæggende niveau kan forklare og give en forståelse af det umiddelbart observerbare og endelig at give evnen til at kunne forholde sig
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kritisk til debatter, der omhandler teknologi- eller naturfænomener. Men
der er ikke blot formaldannende bidrag fra det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål. Det er ikke ligegyldigt, hvilke fænomener eleverne får forståelse af og indsigt i. Nogle fænomener er, i kraft af at
eleverne uden for skolen uundgåeligt møder dem, mere afgørende for
en forståelse af omverden end andre. Ligeledes vil forståelsen af nogle
fænomener være afgørende i kraft af deres aktualitet i samfundsmæssige problemstillinger og dermed i den demokratiske debat. Endelig vil
nogle fænomener være mere eksemplariske end andre af kulturhistoriske og pædagogiske årsager.
Endelig giver fysiklærerne udtryk for, at det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål er tæt knyttet til resten af fagfagligheden. Uden de
to andre fagfaglige kompetencemål er der risiko for, at den teoretiske
fænomenforståelse reduceres til orientering, eller sagt med en af fysiklærernes ord: “Så bliver det en fortælling, det bliver noget snik-snak.”
Eksperimentelt kompetencemål
Sammenhængen mellem det eksperimentelle kompetencemål og de andre fagfaglige kompetencemål med udgangspunkt i det eksperimentelle
kompetencemål giver lærer ‘D’ fint indblik i med nedenstående snak
om idealiseringer i fysikfaget:
“[D:] Jeg synes også, at fysikeksperimenterne er specielle i
og med, at det er typisk noget, hvor vi prøver at se bort fra
en masse ting.
[M:] Hele modelopfattelsen af verden.
[D:] Ja, der er en utrolig [...] der skal vi have ændret deres
[elevernes] opfattelse af verden utroligt meget. Altså, det her
trin hvor man går fra, at det der skete med Galilei, at han
lige pludselig begyndte at se på en idealiseret verden, hvor
man kan sige; okay, der er noget, der hedder inertiens lov.
Jamen, den foregår simpelthen ikke her på Jorden, vel?”
(Interviewbilag, 2006, side 95, linie 159-168)
Lærerens kommentar om, at fysikeksperimenterne er specielle er ment
i forhold til eksperimenter i andre naturvidenskabelige fag, hvilket der
bliver snakket om op til citatet. Fysikeksperimenterne er således ikke
specielle i modsætning til resten af fagfagligheden qua idealiseringer.
Tværtimod indgår disse idealiseringer generelt i forholdet mellem teori,
model og eksperiment. Lærer ‘M’s bemærkning kan fortolkes som udtryk for, at disse idealiseringer også findes i andre dele af fysikken end
i den eksperimentelle del. Og lærer ‘D’ følger op med at snakke om forholdet mellem fænomenverden og teori – og elevernes ændring af syn
på hverdagsfænomener. Altså refleksioner som vi allerede har stiftet
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bekendtskab med i forbindelse med det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål. Pointen er som nævnt at fagfaglighedens kompetencemål hænger sammen. Jeg vil i fortolkningen af lærernes forståelse af
det eksperimentelle kompetencemåls bidrag til almendannelse først se
på kompetencemålet som helhed og dernæst splitte fortolkningen op i
de tre faser jeg har udfoldet for eksperimentelt arbejde i (jævnfør kapitel 4, side 125). De tre faser er (1) forberedelse/design af eksperimentet,
(2) udførelse af eksperimentet og (3) analysen/fortolkningen af eksperimentet. Et gennemgående tema undervejs i analysen og fortolkningen
er forholdet mellem motivationsbegrundelse og almendannelsesbegrundelser, idet det eksperimentelle arbejde – som vi skal se – af mange af
de interviewede fysiklærere primært bliver betragtet som et pædagogisk
redskab.
Det eksperimentelle kompetencemål giver eleverne en indsigt i at dele
af virkeligheden kan beskrives ved hjælp af fysikfagets eksperimentelle
metode, så man kan sige noget med sikkerhed. Lærer ‘R’ sætter fokus
på fagets eksperimentelle del ved at vise eleverne mange demonstrationsforsøg:
“[R:] Men hvad er et godt argument i de humanistiske fag og
hvad er et godt argument i et naturvidenskabeligt og hvad
baserer vi vores påstande på? Derfor tager jeg også meget
småforsøg ind og viser dem [eleverne]. Underbygger med
konkrete iagttagelser. Jeg vil gerne hele tiden have, at det er
i fokus, at det er den virkelige verden vi snakker om. Og at
ting kan være rigtige og forkerte, fordi det er noget vi kan se
efter, hvordan er tingene. Det er ikke kun et spørgsmål om,
hvad man synes og tror.”
(Interviewbilag, 2006, side 18, linie 96-104)
Genstandsfeltets natur giver grundlag for, at man eksperimentelt i mange tilfælde kan afgøre, om noget er sandt og andet forkert. Det fremgår indirekte af citatet, at muligheden for at knytte sandt eller falsk til
naturvidenskabelige udsagn adskiller krav til argumentationer i naturvidenskab fra krav til argumentationer i humaniora. Det er ifølge lærer
‘S’ rimeligt at rette en beskyldning om manglende krav til fornuftige
argumentationer mod pseudovidenskaber:
“[S:] Det matematiske er jo i vid udstrækning også brugt i
astrologi. De regner jo løs på alle mulige måder ikke. Der
er jo mange regnerier i det der i det astrologiske. Og det
er jo ikke det der gør det. Fordi nogle regner løs så er det
jo ikke det, der gør det til science, vel? Og det kan jo være
hæftet i noget fuldstændigt tankespind, ikke. [...] Det er ikke
bare den matematiske anvendelse, der skiller det [fysikfaget]
ud. Men eksperimentet er jo afgørende. De finder ikke det
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samme, jordstrålemålere finder jo ikke det samme, når de
går ud. De kan ikke reproduceres. Vi kommer jo frem til det
samme, når vi laver vores målinger.”
(Interviewbilag, 2006, side 32, linie 708-719)
Reproducerbare eksperimenter er centrale for, at fysikfaget kan sige noget med sikkerhed og er centrale for at fysikfaget adskiller sig fra både
jordstrålemåling og astrologi og anden pseudovidenskab. Det eksperimentelle arbejde indgår også i en vekselvirkning med de fysikfaglige
teorier:
“[D:] Jamen, det er klart, at det er da også et ben i det, at kan
man sige, at fysik er et eksperimentelt fag og måden vi lærer,
altså, kan man sige, finder ud af om de her teorier, vi nu har,
om de er rigtige eller ej. Jamen, der skal vi designe mere
og mere avancerede eksperimenter. Det er klart. Så der tager
vi ligesom første skridt ved at vise eleverne vejen til selv at
lave nogle eksperimenter og måske sådan ultimativt, at de
måske selv kan lave nogle små eksperimenter og eftervise
nogle ting, ikke. Det klart.”
(Interviewbilag, 2006, side 98, linie 278-285)
Det fysikfag, som lærer ‘D’ her taler om, er videnskabsfaget fysik. En
optimering af den eksperimentelle del af undervisningsfaget vil i følge
‘D’ være, at eleverne selv kan tilegne sig essensen i videnskabsfagets
eksperimentelle arbejde. Hvorvidt dette ønske er begrundet ud fra almendannelsesmæssige eller pædagogiske overvejelser, fremgår ikke af
sammenhængen citatet er taget ud fra. Men som vi skal se i gennemgangen af de tre faser i det eksperimentelle arbejde, så kredser alle
de interviewede fysiklærere primært om de pædagogiske og motivationsmæssige begrundelser. Lad os se nærmere på den første fase i det
eksperimentelle arbejde; planlægningsfasen.
Lærer ‘A’ mener, at evnen til at selv at kunne opstille eksperimenter
bidrager til almendannelse:
“[A:] Hvis man skal komme med et bidrag til almendannelse, så synes jeg, at der er, at de får lov til at arbejde med
det [forholdet mellem teori, model og eksperiment]. Virkelig
arbejde selv. Og selv at tænke over hvordan man kan opstille
eksperimenter og sådan [...]”
(Interviewbilag, 2006, side 48, linie 40-43)
Elevernes erhvervelse af faglig selvstændighed er vel enhver undervisers
drøm. Der er da heller ingen af de interviewede fysiklærere, der taler
negativt om elevers faglige selvstændighed. Ingen af fysiklærerne har
dog ytret det samme som lærer ‘A’, hvilket jeg ikke fortolker som en
uenighed om almendannelsesmål, men snarere en uenighed om, hvad
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der er pædagogisk muligt. Et par af lærerne omtaler planlægningsfasen
i det eksperimentelle arbejde som meget krævende:
“[C:] Der, hvor man kan sige, hvor det kniber, det er det der
med at [...] det sjove var jo, at hvis man kunne få eleverne selv
til at designe et eksperiment. Hvordan kan man undersøge
det her?”
(Interviewbilag, 2006, side 10, linie 267-269)
Lærer ‘M’ er enig i denne betragtning:
“[M:] Men altså vi er nok mere ovre i, at vi selv skal komme
med noget og det er meget svært at få dem [eleverne] til
selv at designe et forsøg. Det kræver alligevel en ret god
forståelse, synes jeg.”
(Interviewbilag, 2006, side 99, linie 317-319)
Det er et pædagogisk begrundet fravalg. Man kan ikke se ud fra de
to citater, hvorvidt de mener, at det også ud fra almendannelsesmæssige begrundelser ville være ønskeligt, at eleverne selv kan ‘designe et
forsøg’. Men lærer ‘M’ siger senere om det, at eleverne selv laver eksperimenterne (hvilket indeholder udførelsesfasen og måske også de to
andre faser):
“[M:] Man kan sige, at det [at eleverne udfører forsøgene
selv] har ikke noget med almendannelse at gøre sådan set.
Det er bare en ren læringsmæssig proces, at jeg tror, at det
er meget nyttigt at lave eksperimentet selv.”
(Interviewbilag, 2006, side 97, linie 214-216)
Jeg spurgte i flere af interviewene fysiklærerne om demonstrationsforsøg kan udfylde det eksperimentelle arbejdes bidrag til almendannelse for at se, hvorvidt de to første faser i det eksperimentelle arbejde almendannelsesmæssigt er vigtige. Det gennemgående svar var, at
planlægnings- og udførelsesdelen i eksperimenter ingen almendannelsesmæssige bidrag har. Derimod indeholder demonstrationsforsøgene
pædagogiske pointer:
“Så der ryger nogle pædagogiske pointer ved at lave demonstrationsforsøg?
[C:] Ja, ikke. Det tror jeg.
Så der ryger ikke nogle almendannelsesmæssige pointer i at [...]
[C:] Det tror jeg ikke.”
(Interviewbilag, 2006, side 12, linie 361-364)
Kollegaen ‘E’ var enig og uddybede den pædagogiske begrundelse i
forhold til udførelsesfasen:
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“[E:] Jamen, jeg synes, det der med at bruge hænderne også[...] vi har en hel del drenge, der trænger til at komme ned
at rode med det.”
(Interviewbilag, 2006, side 13, linie 371-372)
Men det er af motivationsmæssige grunde ikke helt ligegyldigt, hvilke
eksperimenter eleverne undervises i:
“[C:] Min erfaring - og det kan også godt være bare fordi,
jeg er mand og jeg er en bestemt generation, ikke - det er, at
det der engang hed køkkenfysik, hvor man hev alle mulige
køkkenapparater ud og så målte indre modstand i kogeplader og sådan noget, ikke. Det synes jeg, det har altid for mig
været dødfødt, ikke. Det har aldrig nogensinde solgt billetter.
Det har eleverne aldrig nogensinde syntes var spændende.”
(Interviewbilag, 2006, side 7, linie 142-149)
Faktisk var det kun en af de 10 fysiklærere, der argumenterede for,
at selve udførelsen af eksperimenterne kan bidrage til almendannelse.
Argumentet er, at praktisk tilgang til verden lige så vel som en humanioratilgang eller en naturvidenskabelig teoretisk tilgang bidrager til
almendannelse:
“[R:] Jeg tror, at det er ret vigtigt, at de selv får fat i noget
måleværktøj og selv laver nogle forsøg og der, hvor det skiller i forhold til Folkeskolen, det er, fordi vores forsøg bliver
kvantitative. De skal også efterbehandle dem, men det, synes
de, er svært.
[S:] Ja, pissesvært.
[R:] Det er virkeligt noget nyt. Det løfter det jo et skridt i
abstraktionsniveauet.
Hvad er det almendannende? Det kunne de jo også gøre i et demonstrationsforsøg, efterbehandle det kvantitativt.
[R:] Det kan de godt. Det ligger mere i det, at de får noget i
hænderne, som har værdi.”
(Interviewbilag, 2006, side 25, linie 423-433)
‘R’ er samme lærer som i citatet på side 165 snakker om, at brugen af
skydelære, lineal og stopur bidrager til almendannelse. Men læreren er
ikke helt sikker i sin sag:
“[R:] Men den anden side af det [eksperimentets praktiske
aspekt] har måske ikke specielt meget med almendannelse
at gøre. Det er vældig motiverende. Eleverne kan godt lide
det.”
(Interviewbilag, 2006, side 26, linie 460-462)
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I modsætning til det planlægnings- og udførelsesmæssige aspekt af det
eksperimentelle arbejde, så mener de fleste interviewede fysiklærere at
analyse- og fortolkningsaspektet i det eksperimentelle arbejde bidrager
til almendannelse. Og i modsætning til udførelsesaspektet så mener lærerne ikke, at eleverne motiveres af den sidste del af eksperimentet:
“[C:] Der er et stort problem, synes jeg. Husk, mange elever
har stået og lavet fysik og kemi i folkeskolen og lavet et hav af
eksperimenter og indtil for nylig gik de også til eksamen i at
lave eksperimenter i grupper og stod der og forklarede hvad
de så, ikke. Det er de ligesom vant til. Altså, det er jo ikke,
fordi de er bange for at lave eksperimenter. Det, de så stejler
over, det er, når vi ligesom siger, at de skal på en eller anden
måde bruge de eksperimenter til noget andet. Eksperimenter
er ikke bare noget i sig selv. Det er et tænkearbejde hen mod
noget andet, ikke. Men så er det her de står de af.”
(Interviewbilag, 2006, side 11, linie 323-332)
Flere af de interviewede fysiklærere påpeger, at forskellen mellem det
eksperimentelle arbejde i folkeskolen og i gymnasiet er, at det eksperimentelle arbejde i gymnasiet lægger op til kvantitative (matematiske)
analyser og fortolkninger:
“[E:] Hvis man spørger eleverne, så vender de tommelfingrene ned til eksperimenterne. De kan måske godt lide at gå
i laboratoriet og nusse med nogle ting, men lige så snart de
skal til at formalisere det og trække nogle kendsgerninger ud
fra det, de går laver, så står de af og synes det er da dødssygt. Men at konstatere at gør man et eller andet, så falder
der en kugle ned, det er fint nok. Lovmæssighederne bag
det, det gider de ikke at have med. Man har i Norge lavet en
tilsvarende undersøgelse, der viser præcis det samme. Eksperimenter det tænder de ikke på.”
(Interviewbilag, 2006, side 9, linie 240-248)
Eleverne synes altså også ifølge lærer ‘E’, at det er umotiverende at
analysere og fortolke eksperimenterne. Desuden har de også svært ved
det:
“[C:] Så at bruge eksperimenter til noget andet, ikke. Det er
meget, meget svært for dem. Og der starter de.
[E:] Det var også det, jeg nævnte med, at de vendte fingeren
ned med det eksperimentelle arbejde. [se forrige citat af lærer ‘E’] Det er ikke den første del med at lave det, men det
jeg synes egentligt er det vigtigste med det eksperimentelle
arbejde [...]
Ja, at bearbejde data og [...]
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[E:] Ja!
Og sætte det op i en større sammenhæng?
[E:] Ja!
[C:] Ja!”
(Interviewbilag, 2006, side 12, linie 341-350)
Elevernes problemer med anvendelse af matematikken er et centralt
tema i alle interviewene. Problemerne dukker derfor også op i forbindelse med det eksperimentelle arbejde, hvor databehandlingens matematiske aspekter giver eleverne kvaler. Flere af de ovenstående citater
indikerer, at der ligger en stor pædagogisk udfordring her og at det er
den matematiske anvendelse i det eksperimentelle arbejde i gymnasiefysikfaget, der er den afgørende forskel i forhold til det eksperimentelle
arbejde i folkeskolen.
En måde at imødekomme elevernes problemer med matematikken på
er at skrue ned for niveauet og mængden af matematikken i det eksperimentelle arbejde. Nogle af lærerne peger på, at elever selv kan planlægge, udføre og analysere forsøg, hvis de er meget simple:
“[R:] Det [matematikanvendelse] kan præsenteres på forskellige måder. Det kan også, hvis man lægger det tidligt, så kan
man præsentere det som en opgave, hvor de selv skal deducere eller eksperimentere sig frem til den lov, der gælder. Det
fungerer vældigt fint. Det kan man klare på en time. Selv at
finde ud af hvad er reglen og blande varmt og koldt vand og
forskellige mængder af det. Hvordan kan man regne fællestemperaturen ud? Det kan man også før de kender begrebet
varmekapacitet, for det er samme stof. Men de skal lige finde ud af, hvordan vægter de de forskellige mængder, ikke.
Nogle af dem når frem til en formel, som gælder, når de har
lige store mængder. Når man så begynder at drille dem og
sige; så tag dobbelt så meget af det ene som det andet. Så
passer det pludseligt ikke mere. Så skal de til at tænke igen.”
(Interviewbilag, 2006, side 45, linie 1227-1239)
Neddroslingen af matematikdelen i det eksperimentelle arbejde er dog
ikke ligefrem ønskelig, da det er at “formalisere og trække nogle kendsgerninger ud fra det”, der er det vigtigste ved eksperimentet, som ‘E’
udtrykker det i citatet på side 173. Hvorvidt det er det vigtigste i det
eksperimentelle arbejde af almendannelsesmæssige grunde, kommer ‘E’
ikke ind på. Men hvis vi ser på fysiklærerens argumenter for, at det eksperimentelle kompetencemål som helhed bidrager til almendannelse på
side 169, så synes kvantitative analyser og fortolkninger at være en nødvendig del af dette bidrag, hvis det eksperimentelle skal kunne holdes

5.2

Analyse og fortolkning af interviews i lærerforståelse

175

op mod teorien og skal kunne reproduceres.5
Ovenstående citat af ‘R’ indleder med at fremlægge to måder at anvende
matematikken; deduktivt eller eksperimentelt. Således kan man sagtens
få eleverne “til at tænke igen.” uden at inddrage det eksperimentelle
arbejde. Det synes som om, at det er det åbne i problemstillingen, der er
i fokus, snarere end de eksperimentelle eller de ‘deduktive’ metoder. I
tråd med denne fortolkning siger lærer ‘M’ følgende om idealiseringer,
som jo er et vigtigt værktøj til at løse åbne problemstillinger:
“[M:] Altså man forsimpler tingene, men man glemmer jo
ikke, at de [forsimplingerne] er kommet. Så det synes jeg, at
det er en vigtig egenskab at kunne. Men det kan man jo sige
det behøver man ikke at lave eksperimenter for. Man kunne
gøre det i rent teoretiske opgaver.”
(Interviewbilag, 2006, side 96, linie 188-192)
Med dette citat er vi tæt på at belyse det matematiske modelleringskompetencemål. Før vi kommer dertil, så vil jeg opsummere analyserne og
fortolkningerne af fysiklærernes forståelse af det eksperimentelle kompetencemåls bidrag til almendannelse.
I interviewene giver fysiklærerne udtryk for, at formålet med det eksperimentelle arbejde primært er at motivere eleverne og at det eksperimentelle arbejde er en god måde at lære fagets teoretiske sider. Desuden
mener de fleste af de interviewede fysiklærere ikke, at planlægning af
eksperimentelt arbejde i deres undervisning bidrager til almendannelse. Nogle af fysiklærerne mener, at dette element i den eksperimentelle
kompetence ganske vist bidrager til almendannelse, men det er for svært
for eleverne selv at planlægge eksperimenter. Selve udførelsen af eksperimenter bliver anset som vigtig i bestræbelsen på at øge elevernes motivation og forståelse af faget, men dette element i det eksperimentelle
kompetencemål bliver (på nær en fysiklærer) ikke opfattet som relevant
for gymnasiefysikundervisningens bidrag til almendannelse. Derimod
kan man indirekte gennem fysiklærernes begrundelser for, at det eksperimentelle kompetencemål som helhed bidrager til almendannelse fortolke fysiklærernes forståelse af elevernes analyse og fortolkning af data
derhen, at denne fase er relevant i forhold til styrkelse af almendannelse. Men databehandling og fortolkning er ikke særligt motiverende for
eleverne, der desuden synes at det er svært på grund af matematikken.
De almendannende bidrag fra det eksperimentelle arbejde er formaldannende. Det er kun pædagogiske og motivationsmæssige hensyn, der
bestemmer, hvilke eksperimenter eleverne skal møde i gymnasiefysikundervisningen. Der er med andre ord almendannelsesmæssigt set ingen
5

Det er klart, at nogle eksperimenter ikke behøver en kvantitativ analyse og fortolkning. Men det er få forsøg både i videnskabsfaget og i undervisningsfaget, der så let
lader sig analysere og fortolke.
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forsøg, der er uundgåelige. Fysiklærerforståelsen af det eksperimentelle arbejde kan i grove træk fortolkes derhen, at de ikke synes, at det
bidrager til materialdannelse.
Matematisk modelleringskompetencemål
Der er stor enighed blandt de interviewede lærere om, at modellering
er et vigtigt og centralt aspekt ved videnskabsfaget fysik. Dette modelaspekt og tilhørende idealiseringer synes de fleste også bør indgå i
undervisningsfaget. Eksempelvis siger lærer ‘D’:
“[D:] Altså, den der masseløse blå elefant der kommer gnidningsfrit ned af Valby Bakke, ikke. Altså, sådan noget skal
de [eleverne] kunne klare.”
(Interviewbilag, 2006, side 96, linie 173-175)
En af lærerne anser ligefrem modelbegrebet som værende det mest samlende begreb for videnskabsfaget fysik:
“[R:] [...] fysik er lidt svært at definere, men en ting som er
gennemgående, tror jeg, for næsten al fysik, det er modelbegrebet og det får vi nedtonet. Måske lidt for meget i det
nuværende Fysik C.”
(Interviewbilag, 2006, side 31, linie 663-666)
Som den sidste del af dette citat udtrykker, så er den matematiske modelleringskompetence ikke så dominerende i fysikfaget i den nye gymnasieordning, som i de tidligere gymnasieordninger (hvilket jeg vil komme
ind på senere i kapitel 6). Desuden mener lærer ‘R’, at reduceringen af
matematikanvendelse i gymnasiefysikfaget på C-niveau måske endda er
sket i for stor en grad. Netop mængden af matematikanvendelse i undervisningsfaget fysik er der stor uenighed om; hvor meget matematik bør
der indgå i gymnasiefysikundervisningen? Nogle af fysiklærerne mener,
at matematikniveauet er for svært for eleverne og derfor blokerer for fagets bidrag til almendannelse, fordi eleverne drukner i formlerne. Andre
mener, at en nedtoning af matematikanvendelse er at smide barnet ud
med badevandet set i forhold til fagets bidrag til almendannelse.
De fleste af de interviewede fysiklærere er enige om, at matematikanvendelse bidrager til almendannelse (med undtagelse af én af fysiklærerne),
men hvor meget der så at sige skal lægges til og trækkes fra i andelen af
matematikanvendelse i undervisningsfaget fysik er et af de store skismaer i forhold til gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse. Før jeg
ser nærmere på dette skisma, vil jeg fremhæve nogle af fysiklærernes
begrundelser for, at matematikanvendelse i gymnasiefysikfaget bidrager
til almendannelse. Følgende dialog med lærerne ‘C’ og ‘E’ udfolder tre
begrundelser:
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“Så der ligger ikke noget almendannende i, at på den måde at have
det sprog, der hedder matematik eller er det bare pædagogisk set?
[C:] Jo, det gør der da. For matematik er også almendannende. Matematik som fag og matematik som sprog og anvende
matematik på problemer fra hverdag og andre steder. Det er
da almendannende.6
[E:] De er jo nødt til at kunne læse en avis og se på alt det
fusk, der bliver lavet i grafiske afbildninger og sådan noget.
[C:] Så det er ikke fordi [...] der er masser af almendannelse i
det. Modelbegrebet i matematik er utroligt almendannende.
Hvorfor?
[C:] Fordi det igen er en måde at se sin virkelighed på, ikke.
Hente de relevante variable ud, finde den relevante sammenhæng. Det behøver ikke at være fysik. Det kan være samfundsfag og alle mulige steder. Statistik. Masser af ting, der
er relevante og som jeg egentlig synes er almendannende
netop fordi en hel del af vores omgang med omverdenen er
jo at beskrive den med tal og se sammenhængen mellem tal.
Det synes jeg. Det er jo selvfølgelig også en del af fysik, ikke?
Men det er jo mest matematik, der skal tage sig af det ikke.”
(Interviewbilag, 2006, side 8, linie 201-219)
Den første begrundelse for, at matematikanvendelse er almendannende
er nytten af at kunne bringe matematik i spil, som eksemplet i fodnoten
viser. Den anden begrundelse i citatet er, at det giver bedre mulighed
for at vurdere andres brug af matematik. Denne begrundelse vil typisk
blive kategoriseret under demokratiargumentet. Endelig peger lærer ‘C’
på modelbegrebet som et bidrag til almendannelse. Modelbegrebet åbner op for en særlig og meget anvendt måde at anskue virkeligheden
på. Matematisk modellering kan med andre ord karakteriseres som en
anskuelsesform. Der er som nævnt kun én af de interviewede lærere, som ikke mener, at matematikanvendelsen i gymnasiefysikfaget er
almendannende. Spurgt om, hvorvidt matematikanvendelse i fysikundervisningen bidrager til almendannelse, svarer lærer ‘Y’:
“[Y:] Ikke i forhold til almendannelse. Der synes jeg, at matematikanvendelse ikke er så vigtig. Det er vigtigt i fysik, men
6

En af de andre lærere, ‘R’ giver følgende gode eksempel på anvendelse af matematik
i hverdagen: “[R:] Lad mig give dig et eksempel på, hvad der er [...] Hvor jeg lige sådan
umiddelbart tænkte; han mangler almendannelse. Det var i radioavisen i dag, hvor de
snakker om, at Skatteministeriet ville gerne have opkrævet ordentlig skat af gevinster
fra alle de her spil, de laver i fjernsynet. Og så kørte han et eksempel, at spilgevinsten
er 1 million kroner [...]. Det handlede om rentesregning. De kunne ikke regne baglæns.
Hvis man betaler top skat af en gevinst på 1 million kroner, så får man kun 400.000
udbetalt, så derfor skulle TV-stationen i virkeligheden punge ud med 1,6 millioner. Så
ville man få sin million.” (Interviewbilag, 2006, side 30, linie 609-619)
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ikke inden for almendannelse. Der vil fænomenerne og eksperimenterne være mere vigtige.”
(Interviewbilag, 2006, side 73, linie 23-26)
Resten af de interviewede fysiklærere læner sig op ad de opfattelser
som lærerne ‘C’ og ‘E’ giver udtryk for i ovenstående citat. Den sidste bemærkning om, at det dog ikke er gymnasiefaget fysik, som bør
sikre dette bidrag til almendannelse fra matematikanvendelse skaber,
er der derimod som nævnt uenighed om. Lad os se lidt nærmere på
argumenterne fra ‘C’ og ‘E’:
“[E:] Men spændende historier synes jeg vi har forsømt. Vi
har matematificeret fysikken alt for meget og der har vist sig
efter, at de ikke kan noget matematik, at vi kan sagtens lave
en masse fornuftig fysik.
Uden matematikken?
[E:] Ja. Altså, det synes jeg faktisk er gået meget godt.
[C:] Det er gået udmærket.
[E:] Fordi vi er begyndt at tænke i nogle andre baner. Nu
integrerer vi ikke i den store stil vel, men nu ser vi på en
kurve og finder arealet under kurven i stedet for. Det er der
sådan set lige meget forståelse i, som det andet. Tangentens
hældning siger lige så meget som at differentiere en funktion
og kunne løse de problematikker.”
(Interviewbilag, 2006, side 7, linie 168-179)
Omfanget af matematik i gymnasiefaget fysik blokerer for det spændende og ‘fornuftige’ fysik, men der er en frugtbar måde at nedbringe
matematikken, nemlig ved at udelade det algebraiske og regneriet. Jeg
synes man kan fortolke dette citat derhen, at problemerne med matematikken ligger i den matematiske formalisering. Bogstavsregningen og
ligningerne er problemet:7
“[C:] Måske kan man sige, at der er lidt gammelt og latterligt at regne isens smeltevarme ud igen, ikke. Igen. Og igen
og igen, ikke. Men på en eller anden måde så handler det
om, at vi har de formler der, ikke. Og vi kører det som et
formelkursus eller hvad det hedder sådan et ræs.”
(Interviewbilag, 2006, side 10, linie 274-279)
‘C’ siger i citatet ikke direkte, at et formelkursus er dårlig undervisning,
men brugen af ordene ‘gammelt’, ‘latterligt’, ‘Igen. Og igen og igen’ og
‘ræs’ gør det klart, at ‘C’ indirekte siger, at et denne form for undervisning faktisk er dårlig og uønskelig.
7

Og det der bygger videre på den del af matematikken, eksempelvis løsning af
differentialligninger.
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Følgende dialog er et eksempel på, at lærerforståelserne af nedtoning af
matematikomfanget i gymnasiefysikundervisningen er, at den er ønskelig på grund af, at for meget matematik tager fokus fra metafaglighed:
“Hvordan ser I det i forhold til det almendannende, at Fysik C
som fag faktisk er ret nedtonet matematisk? Hvilke konsekvenser
har det for dets bidrag til almendannelse?
[M:] Altså, jeg synes ikke, at det har nogen sådan katastrofale
konsekvenser.
[D:] Jeg synes næsten tværtimod.
[M:] Ja.
[D:] For man bliver lidt frisat. Altså, man kan tillade sig lidt
mere at komme med de her lidt mere ’om faget’ [metafaglighed], fordi vi ikke er bundet op på, at de skal kunne regne så
mange opgaver, som man [fysiklærerne] er på B-niveauet.”
(Interviewbilag, 2006, side 94, linie 86-96)
Lærer ‘M’ præciserer, hvorledes matematikken i gymnasiefysikundervisningen er til skade for gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse:
“[M:] Den problematik, hvor man helst [...] hvor det skulle
være illustrativt, en illustrativ udregning, hvor man så, hvordan det hele hang sammen, hvor det så drukner i, at man
ikke kan tage logaritmen til et eller andet.
[D:] Ja, præcis.
[M:] Og så er det ikke særligt almendannende.”
(Interviewbilag, 2006, side 95, linie 128-133)
Der er mange udsagn i interviewene som omhandler elevernes problemer med den algebraisk orienterede matematik. Eleverne har eksempelvis svært ved at lave symbolmanipulation i simple ligninger. To fysiklærere beskriver elevernes algebraiske vanskeligheder ud fra nogle elevers
opfattelse af Ohms lov:
“[E:] Altså, for dem er Ohms lov jo tre formler afhængigt af,
hvad der nu står på venstre side. Jo, men det er en ny formel
for dem, fordi man tit mister det, der skal til for i sådan en
formel for at skifte rundt. Så derfor svulmer det op.’
(Interviewbilag, 2006, side 8, linie 187-190)
Samme eksempel og samme pointer dukker op igen i et andet interview:
“[D:] De [eleverne] har ikke nogen fri variabelforståelse, altså.
Altså, Ohms lov ser forskellig ud. Altså, det er tre forskellige
love, selvom man bare bytter rundt, ikke.
(Interviewbilag, 2006, side 101, linie 386-388)
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Uanset om stigningen i antallet af Ohms love mere er en vandrehistorie
blandt fysiklærere end en realitet blandt elevforståelsen af loven, så siger vandrehistorier jo altid noget centralt om det fænomen, de handler
om. Kort sagt er der ingen grund til at tvivle på, at fysiklærernes forståelse af elevernes algebraiske evner er korrekt og fint kan beskrives ved
elevernes opfattelse af ‘Ohms tre love’.
Lærer ‘S’ mener, at det er ærgerligt, at matematikken i gymnasiefysikfaget er nedtonet i bekendtgørelsen og nedtonet i meget af det nye undervisningsmateriale, der er skrevet til gymnasiefysikfaget. Om Fysik
C-niveauets lærebøgers forhold til matematik siger læreren:
“[S:] Man kan også se 2 ud af 3 lærebogsserieforfattere siger;
jamen, at matematikdelen af det hører faktisk ikke under
almendannelse. Man kan godt få noget almendannelse, der
svarer lidt til amerikanske sciencefag. Du har et sciencefag,
hvor man kan sige, det er matematisk voldsomt nedtonet. Det
er det eksperimentelle hele tiden og så kan man sige, så er det
en videreførelse af den tradition, de har i Folkeskolen, hvor
de ser noget og oplever og skriver ned med et farveskifte
eller det blev varmt, det blev koldt, hvor det matematiske
er hevet helt ud. For det er et interessant spørgsmål. Jeg
synes, det matematiske hører med, men jeg har svært ved at
argumentere for det, altså.”
(Interviewbilag, 2006, side 30, linie 622-632)
Som andre af fysiklærerne gav udtryk for i afsnittet ‘Det eksperimentelle kompetencemål’, så er folkeskolens eksperimentelle arbejde stort
set renset for matematik. Det er kvalitative eksperimenter. Denne form
for eksperimentelt arbejde mener ‘S’ nu bliver ført videre over i Fysik
C-niveauet i gymnasiet. Jeg vil i kapitel 6 se nærmere på matematikindholdet i nogle lærebøger skrevet til Fysik C-niveauet samt nogle engelsksprogede lærebøger skrevet til sciencefag. ‘S’ diskuterer i ovenstående citat med udgangspunkt i dannelsesargumenter, men lidt senere i
interviewet vender ‘S’ tilbage til emnet og tilføjer, som det fremgår af nedenstående citats anden del, en pædagogisk dimension til diskussionen
om mængden af matematik i lærebøgerne til Fysik C-niveauet:
“[S:] Og alle på C-niveau, alle de bøger der er, kan man sige
synes jeg er vældig gode til det. De er meget perspektiverende. Det ligger næsten i iboende i alle de emner, der er;
kosmisk zoom. Det er perspektiverende hele vejen. Der hvor
det virkelig bliver adskilt, det er den matematiske sprogbrug.
[...] Jeg er ked af at de [lærebogsforfatterne] har fortolket det
sådan - men det er jo deres valg. Men jeg tror, at det [matematiske] er almendannende. Det er simpelthen derfor de
[lærebogsforfatterne] har taget matematikdelen fra, fordi [el-
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lers] så er man bange for at det drukner i matematik, ikke.
Det er samme science, amerikanske, ikke. At, du får ikke oplevelsen, fordi det drukner i matematik og det har de jo ret
i med kalorimeterligningen, at der drukner det i enheder og
mystiske ligninger, som de [eleverne] har skide svært ved at
løse.”
(Interviewbilag, 2006, side 44, linie 1196-1208)
Det fremgår af citatet, at lærer ‘S’ sagtens kan forstå argumentet, at
regneriet og arbejdet med enheder og ligninger blokerer for gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse. Og læreren udtrykker i begge
citater, at det ikke nemt for ham at argumentere for, hvilke bidrag til
almendannelse man mister, når matematikken nedtones i gymnasiefysikundervisningen. Læreren har dog en begrundelse for sit synspunkt
og det tager udgangspunkt i videnskabsfaget ved at gå tilbage til Galileis
opfattelse af matematikken:
“[S:] Der er jo Galilei, at fysikken er skrevet i matematikkens
sprog, ikke. Og hele den del med at matematikken passer
jo i den grad til vores fysiske omverden, man kan sætte det
ind i bitte små formler og det passer som fod i hose nærmest
overraskende godt ind i mellem. Og det synes jeg hører med.
[...]
Den opfattelse, der ligger bag bekendtgørelsen er jo nærmest
at gøre det uden formler.[...] Hvordan jeg skal argumentere
for, at det hører med, andet end [...] fysikkens sprog er jo
matematikken. Lidt Galileiagtigt. Men om man kunne opnå
noget almendannelse ved at koble det matematiske fra det
er jo [...] jeg ville savne det.”
(Interviewbilag, 2006, side 31, linie 639-652)
En beskrivelse af matematikkens centrale position i videnskabsfaget fysik er ikke et argument for, at matematikken ligeledes bør spille samme
centrale rolle i undervisningsfaget fysik. I citatet på side 23 kommer ‘S’
dog med et argument for at beskæftige sig med matematik i gymnasiefaget fysik:
“[S:] [...] sorte huller interesserer alle sig for, men vi kan ikke
rigtigt regne på det. Så bliver det en fortælling, det bliver
noget snik-snak.”
(Interviewbilag, 2006, side 23, linie 332-339)
Gymnasiefysikfaget skal altså beholde matematikken og eksperimenter
for ikke at blive reduceret til et snik-snakkende orienteringsfag med
gode fortællinger.
Fysiklærernes forståelse af det matematiske modelleringskompetencemåls bidrag til almendannelse samles i en enighed om, at matematik bi-
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drager til almendannelse, at modelbegrebet er et centralt karakteristika
ved gymnasiefysikfaget, samt at eleverne har meget svært ved algebraisk symbolmanipulation (bogstavsregning). Derimod er der for det første
uenighed om, hvorvidt det matematiske modelleringskompetencemåls
bidrag skal leveres i gymnasiefysikundervisningen eller i gymnasiematematikundervisningen. For det andet er der uenighed om, hvorvidt
matematikken på grund af elevernes manglende evner blokerer for almendannelsesbidrag fra gymnasiefysikfaget eller hvorvidt matematikken i gymnasiefysikundervisningen sørger for, at faget ikke reduceres
til et fortællende orienteringsfag med følgende reducering af bidrag til
almendannelse. Den samlede lærerforståelse kan sættes på spidsen ved
at sige, at der ligger en ikke-triviel problemstilling i at få afbalanceret
mængden og typen af matematikanvendelse i gymnasiefysikundervisningen, så matematikanvendelse bliver en med- og ikke en modspiller i
optimeringen af gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse.
Afrunding og præcision af fagfaglige bidrag til almendannelse
Meget kort og præcist kan de interviewede fysiklæreres forståelse af
gymnasiefysikfagets fagfaglige bidrag til almendannelse koges ned til, at
fagfagligheden bidrager til almendannelse. Dette var også kernen i fysiklærernes kritik af humanioras kolonisering af almendannelsesindholdet;
fysikfaglighed er almendannende. Hvis man ser på fysiklærerforståelserne af de enkelte fagfaglige kompetencemål nuanceres billedet af fagfaglighedens bidrag til almendannelse. Det materialdannende bidrag fra
fagfagligheden er kun knyttet til det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål, hvorimod det formaldannende bidrag kommer fra alle tre
fagfaglige kompetencemål. Det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål kan bidrage til elevernes almendannelse ved at give dem kritisk
sans og forståelse af den umiddelbart observerbare fænomenverden ud
fra fysikfaglige forklaringer, der samtidigt giver eleverne opfattelse af,
at verden hænger sammen på et bagvedliggende niveau. Det teoretiske
fænomenforståelseskompetencemål er i fysiklærerforståelserne tæt knyttet til gymnasiefysikfagets matematiske og eksperimentelle metoder, da
indholdet af kompetencemålet ellers har fare for at blive reduceret til
fortællinger og orientering.
Fysiklærernes forståelse af det eksperimentelle arbejde synes at være, at
det mest indirekte bidrager til almendannelse. Enten ved at bringe matematikanvendelse i spil i databehandlingen eller ved at vise at mange
af de fænomener, der snakkes om i gymnasiefysikundervisningen rent
faktisk findes, hvilket kan vises i (demonstrations)forsøg. Det viser, at
det er den virkelige verden gymnasiefysikundervisningen handler om
og at vi kan sige noget om fænomenerne med sikkerhed ud fra eksperimenter.
De pædagogiske og motivationsmæssige begrundelser for det eksperi-

5.2

Analyse og fortolkning af interviews i lærerforståelse

183

mentelle arbejde overskygger hos fysiklærerne dog langt deres almendannelsesbegrundelser. Man kan sige, at det eksperimentelle arbejde
modvirker, at eleverne får opfattelsen af faget som bare at være ‘kridt
og kedsomhed’. Kridt fordi eksperimenter viser, at det er den virkelige
verden og ikke kun kridtet på tavlen fysikfaget handler om. Kedsomhed
fordi eksperimenter i kraft af deres praktiske natur er et unikt motivationsværktøj og pædagogisk værktøj.
Det matematiske modelleringskompetencemål bidrager i følge fysiklærernes forståelse til almendannelse som just sammenfattet på side 181.
Der er dog modsatrettet hensyn at tage i forhold til matematikanvendelse i gymnasiefysikundervisningen mellem pædagogiske hensyn og
almendannelsesmål, idet eleverne har svært ved matematikken.
Som nævnt tidligere så skelner fysiklærerne i praksis ikke så skarpt
mellem de forskellige fagfaglige kompetencemål. Lærernes forståelser
af fagfaglighedens bidrag til almendannelse følger ikke disse kompetenceopdelinger men går på tværs af dem. Ligeledes er skelnen mellem
almendannelsesmæssige og pædagogiske begrundelser ofte heller ikke
afspejlet i fysiklærernes begrundelser for valg i deres undervisning og
undervisningsplanlægning. En typisk holdning er, at faget jo ikke bidrager til almendannelse, hvis ikke eleverne forstår det, de bliver undervist
i. Det pædagogiske er med andre ord en nødvendig betingelse for, at
undervisningen bidrager til almendannelsesformålet.

Metafaglighed
Som i de indledende bemærkninger til gennemgangen af gymnasiefysikfagets fagfaglighed er det også vigtigt her at påpege, at de tre metafaglige kompetencemål er en analytisk opdeling. I praksis er de flettet
tæt sammen. Historieperspektiveringer og videnskabsteoriperspektiveringer ‘med fysikfaget´ som nævnt i kapitel 4, side 140 udgør nemlig
en del af anvendelseskompetencemålet. Ligeledes vil videnskabsteoretiske perspektiveringer ofte trække på videnskabshistoriske eksempler
og problemstillinger. Et sigende eksempel på, hvor tæt sammenknyttet
de metafaglige problemstillinger kan være, viser lærer ‘D’s brainstorm
over metafaglighed:
“[D:] Og så kan man sige - som du jo selv startede med at
definere - men hvad er almendannelse? Underviser man ’om
fysik’, så er der en masse historisk, hvor man kan få nogle personer med altså Einstein og Bohr og Heisenberg og du
kan tale teater om ’København’, københavnermodellen og du
kan tale etik. Solgte Heisenberg sin sjæl, da han begyndte at
arbejde sammen med tyskerne? Altså, der er en masse ’om
faget’, som ligger i umiddelbar forlængelse af kerneunder-
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visningen i faget.”
(Interviewbilag, 2006, side 93, linie 57-63)
Hendes brainstorm indeholder biografiske, historiske, kunstneriske (æstetiske), videnskabsteoretiske og etiske perspektiveringer på dele af kvantemekanikken i bare én sætning. Ikke sært at hun sidst i citatet udtrykker
en optimisme i forhold til at finde på velegnet metafaglig undervisning.
Lad os se nærmere på lærerforståelserne af de enkelte metafaglige kompetencemåls bidrag til almendannelse.
Videnskabsteoretisk kompetencemål
Kernen i det videnskabsteoretiske kompetencemål er som nævnt i kapitel 4 side 142, ‘at forstå fagets særlige egenskaber og således dets styrker og begrænsninger, struktur, videnskabsteoretiske status og fagets
relationer til andre fagområder.’ En af måderne at få det særegne ved
videnskabsfaget fysik frem er at sætte det op mod overtro og pseudovidenskab og op mod andre videnskaber. Ud fra en komparativ analyse
udkrystalliserer det særegne i fysikfaget sig. Lærer ‘C’ snakker om sammenligning mellem astrologi og astronomi:
“[C:] [...] jeg vil godt have at mine elever kan kende forskel
på astronomi og astrologi. Nogle vil nok sige, at de skal synes, at astrologi er noget fup og svindel og at astronomi er
det rigtige. Det, det er lige meget. Det må de selv [om], det
er ikke mig, der skal dømme det, vel. Den væsensforskel, der
er på de to måder at tilgå verden på, synes jeg, er vigtig. Jeg
synes også, at det er forstemmende de der debatindlæg om
intelligent design; at det står bag udviklingen. Det kan da
godt være, at der er en intelligent designer. Men på en eller
anden måde vil jeg godt have at man kunne sige; naturvidenskab er ligesom noget, ikke. Så er der religion og tro og
der er noget humaniora. Det er nogle andre ting, ikke. Der er
nogle forskellige tilgange til verden. Man skal ligesom kunne
få eleverne til at indse, der er altså forskel på den måde, man
går til verden på. Det tror jeg er et af mine store mål.”
(Interviewbilag, 2006, side 6, linie 113-127)
Formålet med at formidle fysikkens særlige tilgang til verden er i følge lærer ‘C’ ikke, at gymnasiefysikfaget skal bruges til at slå overtro
og pseudovidenskab oven i hovedet med. Det er op til eleverne selv
at dømme. Lærer ‘C’s egen dømmekraft synes fornuftigt nok at afvise
intelligent design. Plottet for lærer ‘C’ er at undervise eleverne i en række anskuelsesmåder for at opbygge en faglig dømmekraft hos eleverne.
Lærer ‘S’ taler ligeledes om overtro og pseudovidenskab i forbindelse
med det særegne i fysikfaget:
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“[S:] [...] det religiøse er jo bleven voldsomt opblomstret. Og
som modvægt mod det, så kan man sige, at her har vi altså
noget, som udtrykker sig med forankrethed i eksperimentet
på en fuldstændig anden måde end, hvad der ellers omgås
folk både med religiøsitet eller med new age, krystalhealing
og pyramidekræfter og jeg ved ikke, hvad de ellers går og
hiver i, vel. Hvor man netop kunne sige kunne man – som
almendannende ting kunne sige – kunne man, som nogle
bøger har taget fat i, kunne sige: Hvor adskiller fysik sig
fra astrologi og fra nogle af de andre ting? Hvor man lige
som kunne sige, hvad er det der er det særegne ved fysik og
hvorfor er det, at fysikken er så succesfuld?”
(Interviewbilag, 2006, side 32, linie 688-698)
I citatet bevæger ‘S’ sig ind på et væsentligt element, der er særegent
for fysikken sammenlignet med religiøsiteten, nemlig fysikfagets forankrethed i eksperimentet. Lærer ‘C’ kommer ind på det særegne ved
fysikfaget ved at fokusere på ‘det rationelle projekt’ og griber dermed
helt tilbage til almendannelsesbegrebets tidligere tilknytning til oplysningstiden:
“[C:] [...] det som gør fysik til et fag som jeg synes alle bør
have, det er det man kalder det rationelle projekt, ikke. At
man faktisk kan sige noget om naturen med en vis sikkerhed,
ikke.”
(Interviewbilag, 2006, side 4, linie 28-31)
Om man beskriver det særegne og styrken ved fysikfaget som ‘forankrethed’ og ‘en vis sikkerhed’ er små nuanceforskelle. Derimod synes ‘C’,
at repræsentere en mere ydmyg rolle i forhold til at påvirke eleverne til
at tage stilling til fordel for fysikfaget og til ugunst for det overtroiske og
pseudovidenskabelige. Ydmyghed – eller rettere indsigt i begrænsninger – er en del af det videnskabsteoretiske kompetencemål; at vide hvad
man ved. Eksempelvis siger lærer ‘D’ om fysikfagets brug af reducering
af problemstillinger ved hjælp af idealiseringer:
“[D:] [...] emnet er godt til at vise både styrker og svagheder
ved fysik. Der er en grænse for, hvor godt vi kan beskrive tingene netop, fordi hvis vi kommer i bund og grund sådan ind
på; jamen Bohr han havde en model og den dækkede brint.
Og resten kan vi faktisk ikke regne os frem til præcist, hvordan tingene hænger sammen. Så er der en vis usikkerhed,
der er indbygget i alt herfra og til evigheden, simpelthen.
Og det, synes jeg, viser meget, kan man sige, hvor dynamisk
vores udvikling af fysik er. Så det er et godt emne som repræsentant for hele faget også. Det synes jeg.”
(Interviewbilag, 2006, side 93, linie 41-50)
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Styrker og svagheder ved fysikfaget skal altså ikke kun vurderes i forhold til overtro og pseudovidenskab, men også til andre fagområder
som eksempelvis kvantekemi. Og vurderes i et perspektiv større end
naturvidenskaberne, hvilket ‘C’ kort var inde på i omtalen af humaniora i dette afsnits indledende citat (side 184). Lad mig også afslutningsvis
citere ‘C’, der i følgende citat uddyber sit argument for en ydmyg indstilling til naturvidenskabens (fysikfagets) styrker:
“[C:] Jeg synes, det er vigtigt for mig at nedbryde naturvidenskabens autoritet for eleverne, sådan så de ikke falder på
maven for eksperter. På den måde, at når man nu ligesom
ved, at okay naturvidenskaben i dag det er vores viden i dag
og den skifter. Den er resultatet af en lang historisk udvikling og vi er ikke færdige, den fortsætter. Så det er sådan at
relativere den skråsikkerhed, som, jeg synes, mange af naturvidenskabsfolk giver sig til at optræde med i medierne.”
(Interviewbilag, 2006, side 5, linie 45-52)
Lærer ‘C’ vil både fremhæve det rationalistiske projekt for således at
vise, at man med fysikfaget kan sige noget med sikkerhed om naturen og samtidig nedbryde naturvidenskabens autoritet og naturvidenskabsfolks skråsikkerhed. For mig at se ligger disse to mål i det videnskabsteoretiske kompetencemål, der både favner fysikfagets styrker og
begrænsninger. Jeg mener således ikke, at det er udtryk for selvmodsigelse, hvilket citaterne umiddelbart kan give indtryk af. Ovenstående
citat af lærer ‘C’ viser desuden, at der er et overlap mellem det videnskabsteoretiske og det historiske kompetencemål. Her i en variant, hvor
en indsigt i at fysikfaget faktisk udvikler sig, har betydning for, hvilken
videnskabsteoretisk status fysikfaget kan tillægges.
Historiekompetencemål
Indsigten i, at fysikfaget (både undervisningsfaget og videnskabsfaget)
er en dynamisk størrelse, er en vigtig del af historiekompetencemålet,
der i kapitel 4, side 140 er formuleret som at have indsigt i selve det,
at faget udvikler sig og det at kende til interne og eksterne faktorer i
dynamikken i denne udvikling. Det er ikke altid nemt i den konkrete undervisningspraksis at fastlægge, om det er eksterne eller interne
faktorer, der belyses. Eksempelvis vil en problemstilling om, hvordan
fysikken udvikler sig, kunne have både et internt og eksternt fokus:
“[A:] Altså med at det er vigtigt, at de får at vide, at fysikken
ikke bare har udviklet sig lineært. Det har jo hele tiden været
min anke, også før jeg blev lærer, at det er meget vigtigt.
Og at det er vigtigt, at de kender forskel på naturlove og
matematiske sammenhænge for eksempel. Det er også noget,
jeg lægger vægt på, og at det er vigtigt, at de ved, hvad er
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model-teori-eksperiment forholdet, ikke.”
(Interviewbilag, 2006, side 55, linie 281-287)
Selve det, at forholdet mellem teori-model-eksperiment nævnes lige efter snakken om myten om, at fysikken udvikler sig lineært, synes at
retfærdiggøre, at lærer ‘A’ her tænker på et internt fokus. Men myten
kunne også belyses med at eksternt fokus. Eksempelvis:
“[Y:] Men fagets udvikling, synes jeg i hvert fald, er ret vigtig. Det er også noget, man tager op, ikke. Vi har lavet sådan
et forløb med Renæssancen i almen studieforberedelse. Om
netop med hvad skete der i Renæssancen inden for den naturvidenskabelige del af verden. Vi skulle i gang med hvad er
eksperimentets rolle og alt det der, ikke. Og det er jo noget
med, hvordan fysik overhovedet er. I det hele taget hvordan naturvidenskab bliver udviklet, ikke. Og så også det der
med det teknologiske, der har jeg også nogle gange kørt noget med Manhattanprojektet, hvor man perspektiverer der.
Hvad sker der i forhold til hele udviklingen af atomenergien
og om bomben?”
(Interviewbilag, 2006, side 79, linie 238-248)
Igen er der et overlap mellem at undervise hen mod det videnskabsteoretiske (‘hvordan fysik overhovedet er’) og det historiske (forløb med
Renæssancen) kompetencemål. Det historiske overlapper i det eksterne
fokus på ‘det der med det teknologiske’ også med anvendelseskompetencemålet. Den metafaglige anvendelse af gymnasiefysikfaget synes
ofte at ske i historiske forløb. En af de fysiklærere jeg interviewede har
historie som sit andet fag og ser en klar forskel i sin undervisning i
spændingsfeltet mellem fysik og historie i henholdsvis historie- og fysiktimerne:
“[A:] Altså, jeg perspektiverer ’på faget’ i fysikundervisningen og så perspektivere jeg ’med faget’ i min historieundervisning. Altså, der bruger jeg jo netop de to fag. Når jeg så
underviser i den industrielle revolution ovre i historietimerne, så bruger jeg fysikken på det andet, men jeg bruger ikke
tid på det i fysikundervisningen, at perspektivere faget. Det
mener jeg ikke. Der kan godt være, at der i et AT forløb eller
sådan noget kunne være tid til det. Men jeg mener ikke, at
der er tid til det i de rene fysiktimer.”
(Interviewbilag, 2006, side 55, linie 313-320)
Den eksterne historieperspektivering af fysikfaget er med andre ord en
ensidig perspektivering ‘på fysikfaget’ i og med perspektivering ‘med
fysikfaget’ er for tidskrævende at gennemføre.
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Anvendelseskompetencemål
Det at give eleverne indsigt i, hvorledes fysikfaget påvirker andre fagområder, kultur, teknologi og samfundsudvikling, som jeg i kapitel 4,
side 140 har formuleret som essensen af anvendelseskompetencemålet,
omtales eller formuleres ikke eksplicit af fysiklærerne i nogen af mine
interviews. Omtale af anvendelseskompetencemålet sker i stedet for i
sammenhæng med to af de andre metafaglige kompetencemål, hvor der
fokuseres på perspektiveringer ’med faget’. Ofte skelner underviserne
først mellem perspektiveringer ‘med’ og ‘på’, hvis jeg bringer dette begrebspar ind i interviewet. Standardeksemplerne inden for anvendelseskompetencemålet er Manhattanprojektet, hvilket lærer ‘Y’ også nævner
i ovenstående citat.8 og den industrielle revolution.
En anden årsag til, at fysiklærerne kun indirekte kommer ind på anvendelseskompetencemålet i interviewene er, at anvendelseskompetencemålet af nogle fysiklærere forveksles med det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål, når teknologifænomener belyses fagfagligt. Se
eksempelvis forvekslingen af, hvorvidt undervisning i atomkraftværker
hører under teoretisk fænomenforståelseskompetencemål eller anvendelseskompetencemålet på (Interviewbilag, 2006, side 61, linie 515-526).9
Tidsproblemet med undervisning rettet mod anvendelseskompetencemålet, som lærer ‘A’ nævner, fremhæver lærer ‘R’ også i forbindelse
med et andet pædagogisk problem:
“[R:] ’Med fysikken’ er jo svært ofte, fordi det forudsætter et
kendskab til fysik, ikke. Som eleverne knapt nok har [...]”
(Interviewbilag, 2006, side 37, linie 884-885)
Grunden til, at det er svært at belyse problemstillinger i anvendelsen af
fysikfaget i forhold til andre fagområder, teknologi etc. er, at det kræver
af eleverne, at de både skal håndtere fagfaglighed og metafaglighed på
én gang. Dette problem hænger sammen med tidsproblemet, forstået
således at man med bedre tidsrammer ville være i stand til at opøve
både fagfaglige og metafaglig indsigt hos eleverne. Jeg vil i afsnittet
‘Optimering af relationen mellem fagfaglighed og metafaglighed’ vende
tilbage til lærernes opfattelse af nogle af de pædagogiske problemer,
der er knyttet til optimeringen af relationen mellem fagfaglighed og
metafaglighed.
8

Manhattanprojektet bliver også givet som eksempel på en perspektivering ‘med
fysikfaget’ af lærer ‘B’ (Interviewbilag, 2006, side 37, linie 899).
9 Emnet atomkraft ville hører ind under anvendelseskompetencemålet, hvis spørgsmål som ‘Hvorfor kan fysikere ikke blive enige om atomkraft er ønskeligt eller ej?’
eller ‘Hvad er forskellen på naturvidenskab og ingeniørvidenskab?’ bliver berørt.
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Almendannelses- og motivationsbegrundelse
Begrundelser for at inddrage metafaglighed i gymnasiefysikundervisningen er både af motivationsmæssig og almendannelsesmæssig karakter. Nogen af fysiklærerne mener, at man fint kan argumentere for metafaglig undervisning ud fra begge typer begrundelser. Lærer ‘C’, der i
ovenstående har givet almendannelsesmæssige begrundelser for metafaglig undervisning, hvilket fremgår af hans udtalelser om videnskabsteoretiske perspektiveringer, siger eksempelvis:
“[C:] Det [interessen for faget] har ikke noget at gøre med
det konkrete, dagligdagen sådan. Det er noget med at sætte
sig selv i relief til noget, der er større, tror jeg. Det synes jeg.”
(Interviewbilag, 2006, side 7, linie 149-151)
For lærer ‘N’ er de metafaglige elementer i undervisningen ikke noget,
der planlægges før lektionerne, hvilket han begrunder ud fra sine egne
metafaglige mangler. De metafaglige input kommer derfor ad hoc alt
efter elevernes reaktioner på undervisningen:
“[N:] Justere efter reaktionerne, ikke. Måske også fordi jeg
har ikke den der historiske træning, ikke. Det er jo det, der
er problemet, ikke, for os fysiklærere, ikke. Vi har ikke den
der tilgang til det som historielærerne har, ikke. De metoder,
ikke. Derfor er det svært for os eller i hvert fald for mig, ikke
og jeg ser det som, at det er nogle begreber, der skal læres,
man skal kunne nogle teknikker og ting og sager, ikke. Og
det skal også sættes i samfundsperspektiv.”
(Interviewbilag, 2006, side 56, linie 336-343)
Lærer ‘N’s kollega mener, at metafaglig undervisning er uheldig, hvis
formålet med den er at motivere eleverne med anekdoter:
“[A:] Altså, det skal have et formål den der historiske perspektivering.
Et formål i forhold til?
[A:] Enten eksempelvis til at de skal lære, at det ikke bare foregår lineært. Det kan godt være et formål, men det skal ikke
bare være[...] Altså, jeg bruger det ikke kun som anekdoter.
Jeg fortæller ikke den med Galilei og hans død i Pisa, fordi
at det er sjovt. Jeg fortæller heller ikke kun kalorikteorien,
hvis ikke det er, fordi at jeg holder det op imod, hvordan
i det hele taget at videnskaben udviklede sig i England på
det her tidspunkt eller et eller andet. Jeg fortæller ikke kun
anekdoterne for at fortælle anekdoterne. Der skal hele tiden
være en mening med det, for ellers så mener jeg, at der er
fare for, at det forvirrer mere end, at det gavner.
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Så perspektiveringer bør ikke bare være en motivationsegnet anekdote?
[A:] Nej, det synes jeg så, ikke. Men altså det er jo så det
[N], han siger, at han gør og det kan du [N] jo så også gøre
[...] men så skal man bare ikke [...] kalde det, at man så
har brugt historisk fysik til at gøre det almendannende, for
det har man ikke. Så er det en affektiv værdi, ikke, at man
bruger det til at få eleverne til overhovedet at koncentrere sig
om det her. Og det er noget andet end, at du giver det en
videnskabshistorisk perspektivering.”
(Interviewbilag, 2006, side 57, linie 369-391)
Metafagligheden er ifølge ‘A’ primært en faglighed og ikke et motivationsfremmende værktøj i form af underholdende anekdoter, der oven i
købet pædagogisk set er uheldige.
Fysiklærernes manglende indsigt i humaniora
Lærer ‘A’ har som nævnt før historie som sit andet fag og har således en
historiefaglig ballast med sig i den metafaglige gymnasiefysikundervisning i modsætning til kollega ‘N’. Som vi skal se senere i fortolkningen
af lærernes forståelse af forholdet mellem fagfaglighed og metafaglighed, så udtrykker flere af fysiklærerne en bekymring ved opgaven med
at tage et fagligt favntag med de humaniora- og samfundsfaglige problemstillinger, der ligger i den metafaglige undervisning. Forklaringen
blandt nogen af dem er, at de ikke er fagligt gearet til opgaven. Eksempelvis siger lærer ‘M’:
“[M:] Jeg føler mig absolut ikke altid klædt bedst på til at
give de her perspektiveringer. Det, synes jeg også, er helt
klart.”
(Interviewbilag, 2006, side 126, linie 1380-1381)
Et andet eksempel en på lærer med metafaglige problemer er lærer ‘Y’:
“[Y:] Jeg tror, det jeg har sværest ved, det er den videnskabsteoretiske del. Fordi det synes, jeg ikke rigtigt, at man er
klædt på til.”
(Interviewbilag, 2006, side 79, linie 233)
Lærer ‘M’ giver sin uddannelses manglende fokus på metafaglighed
som en forklaring på sine kvaler:
“[M:] Det synes jeg, det er der [i den metafaglige undervisning], hvor jeg føler mig mest på dybt vand. Men det er også
i kraft af den uddannelse, vi har, altså. Hvis man gik baglæns
og uddannede lærerne til de nye fag der [almen studieforberedelse, naturvidenskabeligt grundforløb og ændringen af
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fysikfaget], så ville det selvfølgelig ikke være så stort et problem.”
(Interviewbilag, 2006, side 127, linie 1392-1396)
Det er altså ikke alene en fagligt begrundet eller almendannelsesmæssig
begrundet indstilling til metafaglighed, som gør, at mange fysiklærere
undgår at undervise i metafaglighed eller blot benytter sig af nogle af
fagets anekdoter. En af begrundelserne for en manglende eller sparsom
metafaglig undervisning skyldes simpelthen at lærerne ikke føler sig
fagligt rustet til at undervise i disse humaniora- og samfundsvidenskabelige problemstillinger.
Afrunding og præcision af metafaglige bidrag til almendannelse
I konteksten lærerforståelse synes det overordnet set rimeligt at fortolke lærerforståelserne således, at alle tre metafaglige kompetencemål bidrager. Anvendelseskompetencemålet synes dog ikke at indgå særligt
aktivt i fysiklærernes begrundelser for metafaglighedens almendannelsesbidrag. Sagt med andre ord så drukner perspektivering ‘med fysikfaget’ i det historiske kompetencemål. Samtidigt har nogle fysiklærere
den holdning, at det er meget sværere at perspektivere ‘med fysikfaget’
end at perspektivere ‘på fysikfaget’.
I en repræsentantfortolkningskontekst synes det rimeligt at dele de interviewede fysiklærere op i to grupper. En gruppe af fysiklærerne finder
det ikke komfortabelt at undervise i metafaglighed, fordi de i følge dem
selv er metafagligt svage og usikre. En anden gruppe af fysiklærerne
generes ikke af at undervise i metafaglighed, men derimod giver de udtryk for, at de finder metafaglig undervisning spændende. Den første
gruppe synes primært at begrunde metafaglig undervisning ud fra, at
det øger elevernes motivation og interesse for faget. Den anden gruppe
benytter både motivationsmæssige og almendannelsesmæssige begrundelser for at undervise i metafaglighed. Der er kort sagt to problemer
ved metafaglig undervisning, idet nogle af fysiklærerne ikke føler sig
rustet til at undervise i metafaglighed og nogle fysiklærere ser primært
formålet med metafaglig undervisning som motiverende underholdning
og orientering.

Relation mellem fagfaglighed og metafaglighed
Jeg vil i dette afsnit analysere og fortolke de interviewede fysiklæreres
opfattelse af forholdet mellem fagfaglighed og metafaglighed. Jeg deler
analysen og fortolkningen op i to underafsnit; I underafsnittet ‘Integrationstesen’ vil jeg se på de læreropfattelser, der bygger på grundindstillingen, at gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse optimeres,
hvis fagfagligheden og metafagligheden integreres. I underafsnittet ‘Ad-
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skillelsestesen’ ser jeg på de læreropfattelser, som giver udtryk for, at
det mest optimale for gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse er
at adskille fagfaglighed og metafaglighed. Valg af positionering inden
for integrationstesen eller adskillelsestesen, hviler ikke kun på overvejelser over hvilke bidrag fagfagligheden og metafagligheden leverer til
almendannelse, men hviler nok så vigtigt også på pædagogiske overvejelser. Pædagogiske spørgsmål som “Kan en undervisning i metafaglighed uden ordentlig forudgående undervisning i fagfaglighed fungere?”,
“Kan eleverne håndtere samspillet mellem fagfaglighed og metafaglighed?” og “Skal eleverne opnå et urimeligt fagfagligt niveau, før de kan
få forståelse af de fagfaglige bidrag til almendannelse?” melder sig.
Integrationstesen
De fleste af de interviewede fysiklærere mener, at fagfaglighed bør være
grundlaget for metafaglig undervisning. Den opfattelse vil jeg give et
par eksempler på. Derefter vil jeg se på fysiklærernes holdninger til
og erfaringer med, hvorvidt det pædagogisk set kan lade sig gøre at
undervise i metafaglig, hvor fagfagligheden bringes i spil.
Lærer ‘A’ mener, at fagfaglig undervisning er et nødvendigt grundlag for
metafaglig undervisning, hvis formålet med metafagligheden er mere
end blot at øge motivationen hos eleverne:
“[A:] Jeg mener, at ’i fysik’ er grundlaget for ’om fysik’. Men
det er også, fordi at jeg ikke bruger det ’om fysik’ som perspektivering, ikke. Eller vrøvl, undskyld, som motivering,
som motivation. Altså, jeg synes, at det er svært at perspektivere, hvis eleverne ikke ved, hvad det er for en fysisk udvikling. I hvert fald hvis du gør det videnskabshistorisk eller
videnskabsteoretisk eller historisk. Det har jeg svært ved at
få til at hænge sammen.”
(Interviewbilag, 2006, side 58, linie 403-411)
I citatet påpeger lærer ‘A’, at den metafaglige undervisning godt kan
placeres før den fagfaglige undervisning eller i det hele taget uafhængigt
af fagfagligheden, hvis formålet med den metafaglige undervisning er at
motivere eleverne. Det er dog ikke motivation, som lærer ‘A’ begrunder
metafaglig undervisning med i citatet. Det er derimod almendannelse,
som lærer ‘A’ ser som formålet med metafaglig undervisning, hvilket
ses af citatet af ‘A’ på side 190.
Lærer ‘M’ giver en anden begrundelse end lærer ‘A’ for at afvise metafaglig undervisning uden forudgående fagfaglig undervisning. Han giver følgende beskrivelse af, hvorledes han forestiller sig at en metafaglig
undervisning i den industrielle revolution uden fagfaglig baggrund må
tage sig ud:
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“[M:] Så er det sådan noget med, hvornår blev dampmaskinen opfundet? Og hvem opfandt den? Og hvor mange blev
der lavet? Og sådan noget. Det har jo ikke noget med fysik
at gøre.”(Interviewbilag, 2006, side 127, linie 1412-1414)
Sådanne spørgsmål, som lærer ‘M’ stiller i citater, kan bedst karakteriseres som ‘meta-hed´ og ikke metafaglighed. En undervisning løsrevet
fra gymnasiefysikfagets fagfaglighed hører derfor ikke til i fysiklektionerne. Men lærer ‘M’ vil nok ikke mene, at fagfaglig undervisning nødvendigvis bør indgå i enhver fysiklektion. De fleste af de interviewede
fysiklærere forstiller sig nemlig ikke, at fagfaglighed og metafaglighed
bør integreres i alle fysiklektioner. Snarere tegner fysiklærerne et billede af fysikundervisning, hvor samspillet mellem fagfagligheden og
metafagligheden foregår set over en længere periode, der starter med et
fagfagligt forløb uden metafaglighed. Senere kan metafagligheden udspringe af og knyttes til fagfagligheden:
”[C:] Det der med teori, empiri, forklare fænomener i ord,
forklare fænomener ved hjælp af matematisk formler, det er
sådan set de elementer, vi har forsøgt at træne med dem. Det
er sådan det grundlæggende. Så vi kommer ikke op på de
høje nagler endnu, vel. Men ideen er da senere hen også, at
kan komme til at diskutere teoriers gyldighed, hvordan man
begrunder teorier.”
(Interviewbilag, 2006, side 5, linie 57-63)
Den samme opsplitning af den grundlæggende fagfaglighed i et selvstændigt forløb med den overbyggende metafaglighed som et senere
punkt på læseplanen tilslutter lærer ‘E’ sig også:
”[E:] Og de skal vide, hvad det drejer sig om, inden de kan
se pointerne i det, der foregår historisk, ikke.”
(Interviewbilag, 2006, side 14, linie 431-432)
Men fungerer de metafaglige forløb pædagogisk? Kan eleverne diskutere metafaglige problemstillinger med brug af den fagfaglige ballast de
tidligere i undervisningen har fået? Jeg har i mine interviews direkte
adspurgt fysiklærerne, om de kender til metafaglig undervisning, hvor
fagfagligheden bliver brugt aktivt i besvarelsen af de metafaglige spørgsmål. Mange af de interviewede fysiklærere har negative erfaringer i det
henseende. Metafaglig undervisning bedrives uden et ordentligt fagfagligt grundlag. Det er ofte erfaringer fra censorarbejdet lærerne nævner
og altså ikke deres egen undervisning. Eksempelvis siger lærer ‘S’:
“[S:] [...] i Manhattanprojektet har jeg nogle gange haft nogle,
der står og snakker om alt muligt historisk, hvor læreren
har lagt ret meget vægt på det historiske. Så spørger jeg til
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allersidst som censor, hvad er forskellen på fission og fusion?
Det anede de ikke. Men de kunne komme med masser af
historiske kendsgerninger, ikke.”
(Interviewbilag, 2006, side 47, linie 1306-1311)
Ofte har lærere svaret positivt på spørgsmålet om, hvorvidt de kender til
metafaglig undervisning, der fungerede. Efter nærmere snak ud fra bekræftende svar på dette spørgsmål, viste det sig dog, at eleverne for det
meste har svært ved at favne både metafaglige og fagfaglige problemstillinger på én gang. Eksempelvis viser følgende dialog mellem lærer
‘A’ og ‘N’, at ‘A’s elever ikke mestrede fagfagligheden i et metafagligt
forløb om den teknologiske revolution:
“Altså på den måde mener jeg, at det er succesfuldt, at de faktisk
bruger ’i fysik’ til at forholde sig til de problemstillinger, der er ’om
fysik’. Kan de det?
[A:] Jeg har lavet det forløb om den teknologiske revolution,
hvor de kunne det.”
(Interviewbilag, 2006, side 66, linie 708-713)
Her refereres til at det eleverne kunne var at benytte fagfaglig indsigt
og fagfaglige argumenter i de metafaglige problemstillinger. Videre siger
lærer ‘A’ om forløbet:
“[A:] [...] det var jo bare om teorierne og dampmaskinen og
hvorfor kalorikteorien blev forkastet til sidst og i det hele
taget tage stilling til hvad der skal til for at en teori [...]
[N:] Jeg var i øvrigt censor for det og der synes jeg ikke
rigtigt, at de havde styr på det.
[A:] Nej, jeg tror heller ikke, at de havde styr på det i fysik.
Men nu det du spørger om, om de så kan perspektivere. De
er gode til at bruge det i historie.”
(Interviewbilag, 2006, side 66, linie 722-730)
Det viser sig altså, at eleverne ikke kan favne både fagfagligheden og
metafagligheden, hvilket jo var mit spørgsmål.10 Videre siger lærer ‘A’:
“[A:] Hvis det er at bruge et internt fysikfagligt argument, så
synes, jeg de gør det i historie. Men du har ret, at fysikken
har lidt tabt i hvert fald i forhold til årsprøven der, ikke. Men
det var jo så også [...] det var dampmaskinen ikke og [...]
[N:] De har svært ved at fatte [...] jeg synes de har meget [...]
hvordan er det nu sammenhængen mellem Joule og Newton?
Er det det samme? Når spørgsmålet er på det plan der, så er
10

Jeg kan selvfølgelig ikke udelukke, at eleverne over flere undervisningsforløb kunne
favne både fagfagligheden og metafagligheden. Men den mulighed siger lærer ‘A’ intet
om.

5.2

Analyse og fortolkning af interviews i lærerforståelse

195

der langt op til det der [metafaglige diskussioner på fagfaglig
baggrund] ikke.”
(Interviewbilag, 2006, side 67, linie 741-748)
Når lærerne svarer positivt på, at deres metafaglige undervisning fungerer på trods af, at det fagfaglige grundlag mangler, så kan det skyldes,
at fysiklærerne ikke har opfattelse af, at ‘fungerende metafaglig undervisning’ indbefatter, at eleverne skal bruge fagfaglige argumenter til at
forstå og diskutere metafaglige problemstillinger. Jeg mener, at lærer
‘M’s har fat i en vigtigt pointe i sin (noget karikerede) beskrivelse af
metafaglig undervisning uden fagfagligt grundlag, idet fysikfaget i ren
metafaglig undervisnings problemstillinger hverken indtager rollen som
undersøgelsesgenstand eller som redskabsfag. Derfor kan den type undervisning ikke karakteriseres som metafaglig fysikundervisning, jævnfør termen ‘meta-hed’ på side 193. Et eksempel på et sådan misplaceret
problemfelt er de forskningsetiske problemstillinger ved Manhattanprojektet. Jeg vil i kapitel 6 og kapitel 7 vende tilbage til denne diskussion
af, hvad der er og ikke er frugtbar metafaglighed i gymnasiefysikundervisningen.
Der er også positive svar på mit spørgsmål om lærernes erfaringer med
(frugtbar) metafaglig undervisning, der faktisk gør brug af fagfaglig
indsigt:
“[S:] [...] de lavede faldrater og de gik i Galileis fodspor og
de havde differentialregningen. De havde hele værktøjet, for
det var så afslutningen til 2.g, hvor man kan sige, den perspektivering er egentlig fantastisk, hvor man har håndværket.
Problemet er bare at nogle gange, så vil man komme med en
perspektivering, en appetizer, hvor man ligesom sætter det
ind i en historisk sammenhæng for at overhovedet at gøre
dem interesseret i faget og andre gange kan man sige, hvor
lykkes det bedst, jamen det er hvis man har differentialregning, har det hele og så afslutter med en perspektivering,
hvor man kan sige lige som i filosofikum i gamle dage, hvor
man, hvis man havde afsluttet kandidatgraden med et filosofikum, så havde det været fantastisk godt.”
(Interviewbilag, 2006, side 40, linie 1045-1057)
I citatet giver lærer ‘S’ indtryk af, at det tager lang tid at opbygge den
fagfaglige indsigt, da det nævnte eksempel er fra slutningen af 2.g. ‘S’
skelner også mellem metafaglig undervisning som appetitvækker for
fagfagligheden og som perspektiveringer på baggrund af fagfagligheden, hvor den sidstnævnte form for metafaglig undervisning synes at
være den ‘S’ foretrækker. (Den metafaglige undervisning, der har motivation som formål, kan godt fascinere uden brug af fagfaglighed.) Nødvendigheden af den fagfaglige indsigt for at få metafagligheden til at
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fungere begrunder ‘S’ også ud fra sine erfaringer med filosofikum, der
kritiseres for at være metafaglig undervisning uden (eller med minimal)
fagfaglig baggrund. Lærer ‘S’s kollega ‘R’ karakteriserer denne form for
undervisning som:
“[R:] Det er alment uden at være dannende.”
(Interviewbilag, 2006, side 41, linie 1077)
Man kan sige, at det er orienterende uden at være dannende. Lærer ‘S’s
eksempel på velfungerende metafaglig undervisning ligger i slutningen
af 2.g og et af elevernes fagfaglige værktøjer er differentialregning. Men
hvor lang tid skal eleverne undervises i det fagfaglige grundlag, før
metafagligheden kan komme til at fungere? Lærer ‘S’ synes, at det er
problematisk, at eleverne møder den metafaglige undervisning i starten
1.g:
“[S:] [...] vi skal perspektivere fakulteterne i starten af 1.g
i almen studieforberedelse. Det kunne måske være godt til
allersidst i 3.g, fordi så har de nogle håndværk, så vi rent
faktisk kan få noget ud af det, hvor de kan gå ind og switche
og sige nu regner vi lige på Galilei. Men vi kan også se det
i en sammenhæng med ham.”
(Interviewbilag, 2006, side 41, linie 1063-1068)
Og hvis man skal “regne på Galilei” er det i hvert fald en pædagogisk
udfordring at nå både fagfagligheden og metafagligheden i 1.g. Måske
er det således orientering, der karakteriserer metafagligheden i Fysik C?
Adskillelsestesen
De interviewede fysiklæreres argumenter for at adskille fagfaglighed
og metafaglighed formuleres ofte indirekte som en pædagogisk kritik
af muligheden af at integrere fagfagligheden og metafagligheden i gymnasiefysikundervisningen. Denne kritik har ovenstående diskussion af
metafaglighed og forholdet mellem fagfaglighed og metafaglighed allerede leveret et par eksempler på. Et af kritikpunkterne er, at fysiklærerne ikke føler, at de er (efter)uddannet til ordentligt at kunne levere
en metafaglig undervisning. Med mindre metafagligheden reduceres til
motiverende anekdoter, må konsekvensen af, at nogle af fysiklærerne
ikke føler sig tilstrækkeligt metafagligt klædt på, være efteruddannelse og ændring af fysikuddannelsen på universiteterne. Eller også må
konklusionen være adskillelse af fagfaglighed og metafaglighed, så metafagligheden ikke længere er fysiklærernes ansvar. Et andet kritikpunkt
ved integrationen af fagfaglighed og metafaglighed er, at eleverne har
svært nok ved at leve op til de fagfaglige krav og derfor har svært ved
også at leve op til de ekstrakrav, der følger med metafagligheden. Lærer
‘N’ forbinder disse to kritikpunkter af integrationstesen:
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“For eksempel at tage nogle videnskabsteoretiske diskussioner af
modelbegrebet: hvad er det for nogle idealiseringer, man har? Eller
måske at nævne hvad er det for nogle [...] hvis man kunne komme
lidt ind på Bohr og Einstein, måske. Hvad var det de egentlig var
uenige om sådan filosofisk talt eller[...]
[N:] Det ville jeg aldrig røre ved. Det har jeg selv svært ved
og så ville jeg ikke forlange [at eleverne kan forstå] det, det
kan man ikke. De skal have en så stor faglig baggrund [...]
Så eleverne kan ikke?
[N:] Det mener jeg ikke, hvis jeg ikke selv er sikker i det. Så
tror jeg, at jeg ville holde mig væk fra det.”
(Interviewbilag, 2006, side 67, linie 766-775)
Det er kun en af de interviewede fysiklærere, nemlig lærer ‘N’ som
direkte giver udtryk for, at gymnasiefysikfaget kun bør indeholde fagfaglighed:
“Derfor er min holdning, at det er vigtigt simpelthen at komme ind og lade dem lære at forstå fysikkens begreber og
sådan noget, ikke, mere end at det er alt det der fine. Det
kommer af sig selv.”
(Interviewbilag, 2006, side 68, linie 795-798)
‘[...] det der fine’ kan fortolkes som den spidsborgerlige almendannelse der kommer til udtryk ved middagsbordskonversationen. Den sidste
sætning udtrykker den arrogance fysiklærere udviser over for humaniorafag som jeg indledningsvist omtalte i interviewfortolkningerne i dette
kapitel. Det traditionelle almendannelsesindhold med humaniorafaglig
grundtone nedgøres ved at blive opfattet som værende så nemt, at vi
alle nærmest uundgåeligt bliver autodidakte inden for humaniora før
eller siden.
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Overordnet kan man opsummere analysen og fortolkningen af interviewene i fortolkningskonteksten lærerforståelse med, at de interviewede fysiklærere mener, at gymnasiefysikfaget hører til almendannelsesindholdet, hvilket måske ikke er så overraskende, da jeg har udvalgt
de interviewede fysiklærere ud fra kriteriet, at de i særlig grad lægger
vægt på almendannelse i deres fysikundervisning, men det er overraskende, at de enkelte fysiklæreres artikulering af almendannelsesmål
og -indhold er så vage, som de er. Fysiklærernes erfaringer fra undervisningspraksis i gymnasieskolen påpeger, at både fysiklærere, nogle af
deres kollegaer fra de andre hovedområder, elevernes evner og kunnen
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Figur 5.1 De interviewede fysiklærere mener, at både fagfaglighed
og metafaglighed bidrager til almendannelse. Metafaglig undervisning uden, at eleverne er ordentligt indført i relevant fagfaglighed,
mener de interviewede fysiklærere er dømt til at mislykkes. Undervisning alene i metafaglige problemstillinger (område C) bidrager
således ikke til almendannelse. Denne undervisning kan dog
begrundes motivationsmæssigt. Almendannende metafaglig undervisning er i figurens ‘fællesmængde’ (område B). De interviewede
fysiklærer opfatter langt fra metafaglig undervisning med brug af
relevante fagfaglighed som en nem opgave. Hverken for eleverne
eller fysiklærerne. Eleverne mister tit overblikket og tre af de interviewede fysiklærere siger direkte, at de ikke føler sig ordentligt
fagligt klædt på til at undervise i metafaglige problemstillinger.
Endelig mener de interviewede fysiklærere, at undervisning i fagfaglighed (område A) i sig selv bidrager til almendannelse, men
de interviewede fysiklærere giver samtidig udtryk for, at erkendelse af dette bidrag ikke anerkendes af mange andre (eksempelvis
fysiklærernes humaniorafaglige kollegaer). Egen figur.

og mange andre aktører delvist blokerer for erkendelse af gymnasiefysikundervisningens bidrag til almendannelse.
Jeg vil samle op på analysen og fortolkningen af interviewene i fortolkningskonteksten lærerforståelse ud fra nedenstående figur 5.1 side 198.
Først vil jeg se på lærernes erfaringer og holdninger i forhold til fagfaglige bidrag til almendannelse (område A i figuren), dernæst i forhold til
metafaglige bidrag til almendannelse (område C i figuren) og endelig i
forhold til relationen mellem fagfaglighed og metafaglighed (område B
i figuren).

Fagfaglighed
I repræsentantperspektivet giver de interviewede fysiklærere udtryk for,
at de synes, at der er almendannende elementer i alle tre fagfaglige kompetencemål. I informantperspektivet ser billedet anderledes ud, fordi
fysiklærernes erfaringer viser, at eleverne har svært ved selv at designe eksperimenter og ved matematikanvendelse. Fysiklærernes erfaringer med elevernes matematikproblemer svækker selvfølgelig først og
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fremmest det matematiske modelleringskompetencemål, men også det
eksperimentelle kompetencemål, hvor der især indgår matematikanvendelse i databehandlingen, og det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål, hvor store dele af fænomenforståelsen og af teorien beror på
en vis grad af matematisk indsigt. Fysiklærernes holdninger til, hvorvidt
man kan optimere gymnasiefysikfagets fagfaglige bidrag til almendannelse deler vandene netop på grund af elevernes kvaler med matematikken. Nogle af fysiklærerne mener, at man skal skrue ambitionsniveauet
ned for mængden og niveauet af den anvendte matematik, hvorimod
andre mener, at man skal forsøge at fastholde niveauet af den anvendte
matematik, da man ellers så at sige smider barnet ud med badevandet.
Det synes rimeligt i grove træk at fortolke, at lærerforståelsen af matematikkens og eksperimentets almendannende rolle i undervisningsfaget
er at leverer indsigt til det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål, der direkte bidrager til almendannelse. Matematikanvendelse og
det eksperimentelle arbejde leverer i praksis i følge fysiklærerne ingen
direkte bidrag til almendannelse i gymnasiefysikundervisningen.

Metafaglighed
De interviewede fysiklærere repræsenterer alle den holdning, at metafaglighed bidrager til almendannelse. Det er især historiske og videnskabsteoretiske perspektiveringer på gymnasiefysikfaget, fysiklærerne i
denne sammenhæng giver eksempler på. Perspektiveringer med gymnasiefysikfaget sker mest i med et historisk kompetencemål for øje, men et
forløb om dampmaskinen og den industrielle revolution kan udover det
historiske kompetencemål også indeholde anvendelseskompetencemål.
Fysiklærernes begrundelser for metafaglighed deler fysiklærerne op i
to grupper. Den ene gruppe begrunder formålet med at inddrage metafaglig undervisning i gymnasiefysikfaget ud fra motivation alene. Den
anden gruppe begrunder primært metafagligheden med, at den bidrager til almendannelse og eventuelt sekundært, at det desuden motiverer
eleverne. Et andet skel, der kan drages mellem de interviewede fysiklærere i forhold til metafagligheden, er, hvorvidt de føler sig kvalificeret
til at undervise i metafaglige problemstillinger eller ej.

Relationen mellem fagfaglighed og metafaglighed
I repræsentantperspektivet har jeg fortolket de interviewede fysiklæreres opfattelse af relationen mellem fagfaglighed og metafaglighed, som
værende præget af enighed om, at metafaglig undervisning skal ske
på en fagfaglig baggrund. Og bortset fra en af de interviewede fysiklærere var der også enighed om, at metafagligheden skulle integreres
i fysikundervisningen. Der er dog ikke en klar fælles opfattelse blandt
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fysiklærerne om, hvornår en metafaglig undervisning er succesfuld. Det
mener jeg i høj grad hænger sammen med, at der som nævnt er forskellige holdninger til, om formålet med metafagligheden er elevmotivation
alene eller om det også indeholder gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse. Jeg har i mine interview givet udtryk for, at jeg mener, at
en nødvendig betingelse for en succesfuld metafaglig undervisning er,
at fagfaglighed anvendes aktivt af eleverne for at forstå og diskutere de
metafaglige problemstillinger. Ikke alle af de interviewede fysiklærere
var enige med mig.
I informantperspektivet giver fysiklærernes erfaringer et mere komplekst
billedet af relationen mellem fagfaglighed og metafaglighed end det
billede fortolkningen i repræsentationsperspektivet giver. Der er hos fysiklærerne få erfaringer med metafaglig undervisning, hvor fagfaglighed aktivt inddrages. Det er karakteristisk, at det ikke blot kræver et
par timers fagfaglig undervisning for at danne grundlag for succesfuld
metafaglig undervisning, men derimod halve og hele år med fagfaglige forløb. Fysiklærerne har derimod mange erfaringer med metafaglige
undervisningsforløb, som de opfattede som pædagogisk uheldige, fordi
eleverne ikke havde tilstrækkelig relevant fagfaglig baggrund i metafaglige undervisningsforløb. Dette skyldes dels, at eleverne ikke var blevet
undervist i den relevante fagfaglighed eller at eleverne ikke formåede
at holde styr på både den relevante fagfaglighed og de metafaglige problemstillinger. På baggrund af disse negative pædagogiske erfaringer
med at integrere metafaglig undervisning i gymnasiefysikfaget mener
nogle af de interviewede fysiklærere, at integrationen af metafagligheden tidsmæssigt og erkendelsesmæssigt stiller så store krav til både lærere
og elever, at de gode intentioner i værste fald risikere at forringe både
de fagfaglige og metafaglige bidrag til almendannelse. Risikoen synes
at være størst for Fysik C-niveauet, da de tidsmæssige rammer og elevernes faglige forudsætninger her er dårligst.

6

Kritisk aktørforståelse

Dette kapitel har ikke til formål at lave en udtømmende og dækkende beskrivelse af udvalgte aktørers aktuelle og tidligere holdninger til
afhandlingens problemstilling. Det primære formål med at inddrage udvalgte aktører er, at de er relevante for en kritisk fortolkning af de interviewede fysiklæreres erfaringer og holdninger, som jeg har analyseret og
fortolket dem i kapitel 5. Ved at sammenligne de interviewede fysiklæreres erfaringer og holdninger med andre aktører fremstår det henholdsvis særegne og det generelle i de interviewede fysiklæreres erfaringer
og holdninger tydeligere. De udvalgte aktører er de aktører, som fysiklærerne i større omfang refererer til i mine interviews. Den ene aktør er
de interviewede fysiklærerne selv, repræsenteret ved mine observationer
af deres undervisning. Den anden aktør er Bekendtgørelsens læreplaner
og undervisningsvejledninger for gymnasiefysikfaget og endelig er den
tredje udvalgte aktør et repræsentativt udvalg af undervisningsmateriale, som de interviewede fysiklærere omtalte i interviewene. Flere aktører
kunne naturligvis inddrages, idet de interviewede fysiklærere refererer
til langt flere end de tre udvalgte. Eksempelvis er eleverne også en central aktør ud fra det ovenstående kriterium for udvælgelse af aktører,
men er fravalgt for at begrænse afhandlingens omfang.

6.1

Observationer

Formålet med dette afsnit er lidt skarpt formuleret at undersøge, hvorvidt de interviewede fysiklæreres holdninger og udsagn om deres erfaringer er i overensstemmelse med deres undervisningspraksis. Observationernes primære rolle er dog ikke at foretage en analyse og fortolkning
i den kritiske aktørforståelseskontekst, men er derimod at indgå i meningskategoriseringen og danne grundlag for at kunne stille mere specifikke spørgsmål til lærerne under interviewene. Som nævnt i kapitel 2
så har jeg op til interviewene observeret fysiklærernes undervisning i
cirka 10 timer lige op til interviewene. Det er primært observationer
af 1.g klasser, da disse var de eneste, der fulgte den nye gymnasieordning. Jeg har fulgt fysikundervisning i 10 klasser, hvoraf 6 var Fysik
C-niveau og resten Fysik B-niveau. Derudover har jeg i mine forundersøgelser observeret to fysiklæreres undervisning foretaget under den
forrige gymnasieordning (januar 2005).
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Jeg vil i dette afsnit følge samme struktur som i kapitel 5; først behandles faglighed, dernæst metafaglighed og endelig relationen mellem
fagfaglighed og metafaglighed.

Teoretisk fænomenforståelseskompetencemål
I de lektioner jeg observerede havde fysiklærerne meget fokus på at
forklare fænomener. Et eksempel på, at fysiklærerne i stor stil knytter
fysikundervisningen til fænomener, er følgende optælling af berørte fænomener i de seks undervisningsgange, jeg observerede lærer ‘R’s fysik
C-undervisning om lyd og optik: Kraterstørrelser, briller, øjne, nærsynethed og langsynethed, lysbilleder, kamera, planeter, grammofonspiller med håndtag, nordlys, øret, strube og mund, flagermus, paraboler,
lydstyrker, koncertsales arkitektur, Stealthbombefly, høreværn og rockmusik, skiløb, støj og toner, hjertediagrammer, hjertet, blodkredsløbet,
guitar og stroboskop, bilhjul på film, lysstofrør, computerskærme i fjernsynet, blæseinstrumenter samt sang i badeværelset. Cirka 30 i alt.
Lærernes forklaringer af fænomenerne blev nogle gange knyttet til eksperimentelt arbejde og ofte blev forklaringer af fænomenerne knyttet til
kvalitative begrebsforklaringer, og derfor sjældent til matematisk formalisme.
Lærer ‘R’ gjorde meget brug af demonstrationsforsøg i sine forklaringer. Eksempelvis stroboskopbelysning af guitarstrenges svingninger, måling af lydstyrker (af rolig klasse og larmende klasse), måling af resonans i åbne og lukkede rør med mere. I sin Fysik B-undervisning
anvendte lærer ‘R’ markant mere matematisk formalisme i sine forklaringer. Matematikanvendelsen i Fysik C-undervisningen beløb sig stort
set til formlen for lydens hastighed; vlyd = f λ. Ingen af lærerne i de
lektioner jeg observerede lod den matematiske formalisme stå alene i
forklaringerne af fænomenerne. Forklaringer er ofte erfaringsbaserede
og dermed oplagt at knytte til eksperimentelt arbejde. I en Fysik Bundervisningslektion af lærer ‘C’ blev varmekapacitetsbegrebet eksempelvis indledt med et demonstrationsforsøg, hvor vand blev opvarmet
i en el-kedel. Temperatur og tid blev målt imens. Under opvarmningen
blev den tilførte energi plottet på tavlen som funktion af temperaturen
for vandet. Hældningskoefficienten blev tolket som varmekapaciteten C
og en række varmekapaciteter af forskellige materialer blev præsenteret
og diskuteret i forhold til forskellige naturfænomener. En af opgaverne
eleverne skulle arbejde med var:
“Opgave 4: Tag fat om bordpladen af træ og mærk temperaturen. Tag
derefter fat om bordbenet af metal og mærk temperaturen. Hvilken er
koldest?” (Opgaveark udleveret den 7/10, 2005 af lærer ‘C’.)
Det korrekte svar er, at bord og bordben har samme temperatur. Men
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bordets metalben føles koldere end bordets træplade. Forklaringen, som
eleverne fik på at metalbenene føles koldere end træbordpladen, var
uden matematisk formalisme; metalbenene er ikke koldere end træbordet men metalbenene føles koldere, fordi hånden afkøles hurtigere ved
berøring af metalbenene end bordpladen, hvilket skyldes at metal har
lavere varmekapacitet end træ og derfor nemmere modtager varme fra
hånden. Videre blev varmekapacitetsbegrebet knyttet til forklaringer af
andre fænomener som eksempelvis, at sandkorn er varme samtidigt
med, at vandet er koldt ved stranden, kan forklares ved, at sandkorn
(granit) og vand har forskellige varmekapaciteter, hvilket betyder at sten
er nemmere at opvarme end vand. Også forskellen på fastlandsklima og
kystklima blev forklaret ud fra, at varmekapaciteten for granit er lavere
end for vand.
Undervisningen i varmekapacitet blev af lærer ‘C’ knyttet til energibegrebet ved, at læren snakkede om, at varme er mikroskopisk bevægelsesenergi. Energibegrebet (og energiformerne termisk, kemisk, potentiel,
kinetisk og atomar energi) blev forklaret og gennemgået ud fra arket i
figur 6.1, side 204 i en af lærer ‘C’s lektioner.
Følgende skema blev udfyldt efterhånden som de enkelte illustrationer
blev gennemgået:
Energiform
Kemisk energi
Beliggenhedsenergi (pot)
Varmeenergi (termisk)

Strålingsenergi
Bevægelsesenergi (kin)
Elektrisk energi
Atomar energi

Tegn på energiomsætning
Forbrænding. Fotosyntese
Noget sænkes. Noget hæves
Nedfrysning. Smeltning
Afkøling. Opvarmning
Fortætning. Fordampning
Stråler opsuges. Stråler udsendes
Bremses op. Bevæger sig hurtigere

[26/9, 2005. 9.20-10.20. 1y. Lærer ‘C’.]
Gennemgangen af illustrationerne i figur 6.1 skete uden brug af matematisk formalisme eller eksperimentelt arbejde, men i stedet for blev der
af læreren givet kvalitative begrebsforklaringer, hvilket er et eksempel
på, at en del af undervisningen som nævnt på side 202 hverken knyttede
eksperimentelt arbejde eller matematisk formalisme til forklaringen af
fænomener.

Eksperimentelt kompetencemål
Det eksperimentelle arbejde, hvor eleverne selv skulle udfører eksperimenterne, er der almindeligvis afsat hele lektioner til, hvorimod demonstrationsforsøg blev integreret i klasseundervisningen.
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Figur 6.1 Eleverne skulle finde ud af hvilke energiformer der var i spil i de
enkelte illustrationer. Desuden blev det diskuteret, hvilke sammenhænge der
var mellem de forskellige energiformer (ark udleveret den 26/9, 2005 af lærer
‘C’).

I mine observationer var de eksperimenter, som eleverne blev sat til
at udføre, meget traditionelle og klassiske: brintspektret hos lærer ‘B’,
bestemmelse af varmefylde hos lærer ‘C´ og ‘R’, Daniellelementet hos
lærer ‘Y’, varmetransport hos lærer ‘D’ og Boyles lov hos lærer ‘N’.1
Jeg observerede ikke noget eksperimentelt arbejde, hvor eleverne selv
skulle designe forsøget. I stedet for udleveredes forsøgsvejledninger sup1

Mere utraditionelt var eksempelvis ‘målinger’ med optikapplet hos lærer ‘E’ efter
et demonstrationsforsøg med linser.

6.1

Observationer

205

pleret med mundtlige vejledninger af fysiklærerne. Det eksperimentelle
arbejde, jeg observerede, bestod i den forstand kun af lukkede problemstillinger. Fraværet af elevdesign af forsøg stemmer fint overens med
lærernes udsagn om, at det er for svært for eleverne selv at designe
forsøgene og således pædagogisk set ikke attraktivt og dermed også
almendannelsesmæssigt ufrugtbart.
I den del af det eksperimentelle arbejde, hvor eleverne selv udførte eksperimenter, var fortolkning og analyse af måleresultaterne en central
del af arbejdet. Dette var også tilfældet for nogle af demonstrationsforsøgene, hvor måledata efterhånden, som eksperimentet skred frem, blev
skrevet op på tavlen af læreren. Kapitlet “Hvordan arbejder en fysiker”
i undervisningsmaterialet, lavet af lærer ‘E’ (Hansen, 2005), indeholder afsnittene ‘Fysiske størrelser’, ‘Fysiske enheder’, ‘Måling af en fysisk
størrelse’, ‘Afrunding af et resultat’, ‘Betydende cifre’, ‘Databehandling’,
‘Repræsentation af data’, ‘Lineær regression’ samt ‘Fortolkning af grafen’. Kapitlet indledes med et citat af Galilei: “Matematik er det alfabet,
som Gud beskriver Universet med.” og i indholdet af de ovenfor opremsede afsnit er matematikanvendelse vægtet højt i fin tråd med opfattelsen i indledningscitatet af Galilei. Selv i afsnittet ‘Måling af en fysisk
størrelse’ er matematikken i fokus, hvor variationsbredde, gennemsnit,
absolut og relativ usikkerhed forklares. Ligeledes fokuserer lærer ‘N’ på
fortolkning og analyse af måleresultaterne i sin undervisning i Boyles
lov, idet han fortalte eleverne, at formålet med forløbet med Boyles lov
hovedsagligt var at lære at anvende regneark (25/1, 2005. 9.20-10.20. 1.u.
Lærer ‘N’). De to eksempler på databehandling i det eksperimentelle arbejde fra lærer ‘E’s og ‘N’s undervisning er fra klasser, som havde fysik
på B-niveau, hvor mere kvantitativ databehandling må forventes. Men
matematikanvendelse fylder også meget i databehandlingen i det eksperimentelle arbejde på Fysik C-niveauet. Her kommer matematikanvendelsen særligt til udtryk i gennem det eksperimentelle arbejde, fordi
gennemgang af teori og forklaringer af fænomener på C-niveauet ikke benytter sig af matematisk formalisme og opgaveregning ikke fylder
meget i undervisningen på C-niveauet. Eksempelvis så jeg ingen formler i lærer ´D’s undervisning på C-niveauet før eleverne skulle arbejde
med varmetransport gennem en flamingokasse og en papkasse. Her blev
eleverne præsenteret for en formel for varmestrømmen Φ = U · A · ∆T,
hvor A er arealet af kassen og ∆T er temperaturforskellen mellem luften
i kassen og omgivelsernes temperatur, og for transmissionskoefficienten
U = λ/s, hvor λ er kassematerialets (her henholdsvis flamingo og pap)
varmeledningsevne og s er tykkelsen på kassens vægge. I rapportskrivningen skulle eleverne lægge mest vægt på den matematiske analyse
og fortolkning af resultatet. Transmissionskoefficienten for både pap og
flamingo skulle beregnes ud fra de målte data, temperaturen skulle plottes som funktion af tiden på millimeterpapir og enkeltlogaritmisk papir
og grafen ‘kommenteres’. Endelig skulle eleverne beregne, hvor tykke
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pap- og flamingovægge skal være i helårshuse og sommerhuse for, at
de opfylder den maksimumværdi for transmissionskoefficienten, som er
fastsat i bygningsreglementet (øvelsesvejledning udleveret 3/2, 2006 af
lærer ‘D’).

Matematisk modelleringskompetencemål
Matematik kan komme i spil i fysikundervisningen på mange måder og
både indgå i forklaringer og beskrivelser af fænomener og i det eksperimentelle arbejde. Desuden kan matematik knyttes til forståelse af teori
og begreber samt anvendes i opgaveregning.
På Fysik B-niveauet har jeg hos lærer ‘E’ observeret undervisning, der
eksplicit havde matematikanvendelse som formål, hvor eleverne som
nævnt på side 111 i kapitel 4 bliver sat til at regne på idealgasligningen
uden at have kendskab til kernestoffet:
”På et senere tidspunkt kommer vi til at arbejde med idealgasligningen, der angiver sammenhængen mellem nogle
fysiske størrelser for en ideal gas (gasser, "der opfører sig
pænt"): PV = nRT”
(Hansen, 2005, side 12)
I sin kommentar til, hvorledes man skal lave en opgavebesvarelse, formulerer lærer ‘E’ fire punkter:
• Tegning/skitse - liste over symboler og kendte værdier
• Begrundelse for anvendt formel
• Formeludtryk, symbolsk løsning, indsætning af værdier, beregning, afrunding.
• Husk enheder på alt.
(Hansen, 2005, side 10)
Nu er der jo i høj grad tale om løsning af lukkede opgaver på både
B- og C-niveauet. Men strukturen er den samme for mere åbne problemstillinger, nemlig først fysificering, dernæst matematificering og til
sidst sammenspil mellem model og problemstilling, der i simple lukkede opgaver vil være at undersøge om det resultat, man får, er fornuftigt.
Elever bør eksempelvis undre sig, hvis de som resultat får, at en cykel
skal have hastigheden 120 m/s for at trille over en bakke på 10 meter.
Lærer ‘N’ underviser også sine elever i metode knyttet til opgaveregning. I en af sine lektioner kom lærer ‘N’ langt omkring i regneriet af
mekanisk, potentiel og kinetisk energi og stoppede derfor op og kommenterede sin egen undervisning ved at påpege, at den mindede meget
om matematikopgaver. Eleverne blev spurgt om, hvor fysikken blev af
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p
og hvor formlerne kom fra. Hvornår gælder v = 2gh? Eleverne syntes at have vendt forholdet mellem matematik og fysik med lærer ‘N’
før, idet en af eleverne svarede “Det du siger om at bevæge sig fra fysik til matematik og tilbage igen” (28/1, 2006. 9.20-10.20. 1.u. Lærer ‘N’).
(Dette stemmer fint overens med ‘fysikfaglig formalisering’, ‘matematisk
formalisering’ og ‘modelanvendelse og -vurdering’ beskrevet ovenfor i
det matematiske modelleringskompetencemål side 125 i kapitel 4.) Lærer ‘N’ snakkede derefter om, at det er den idealisering at se bort fra
luftmodstand,
der gør, at den mekaniske energi er bevaret, så ligningen
p
v = 2gh kan anvendes til at regne på hastigheden for legemer i frit
fald. Tager man højde for luftmodstanden, gælder formlen ej.
Til snakken om idealiseringer replicerede en af eleverne; “Så har vi regnet på noget som ikke passer. Fedt.” Denne elevkommentar peger på et
gennemgående billede i de lektioner jeg observerede, nemlig at mange
af eleverne i fysikundervisningen var meget konkret og praktisk tænkende. Til en opgave, hvor eleverne skulle beregne, hvor stor en hastighed
en cykel skal have for at komme over en bakke på 10 meter, svarede en
af eleverne; “Det afhænger vel af bakkens beskaffenhed. Hvor lang den
er og hvor stejl den er.” (28/1, 2006. 9.20-10.20. 1.u. Lærer ‘N’).
Udover manglen på evner til at udøve abstrakt tankegang til at fysificere så volder den matematiske formalisme også problemer for mange af
eleverne. Som fremhævet på side 179 i kapitel 4, så opfatter nogle elever i følge de interviewede fysiklærere eksempelvis Ohms lov som tre
forskellige love alt efter, om det er resistansen, spændingen eller strømstyrken, der er den afhængige variabel. Jeg observerede mange tilfælde,
hvor eleverne havde problemer med helt grundlæggende matematik.
Eksempelvis måtte lærer ‘N’ i en lektion for en 2.g klasse rette følgende
misforståelser: Vkugle = πr2 og 13 x3 = x og eleverne kunne ikke sætte
r = 1, 2 · 10−15 m · A1/3 ind i Vkerne = 34 πr3 . Mange elever undgår derfor gerne matematikken. Eksempelvis spurgte en elev i forbindelse med
arbejdet med en kalorimetriopgave:
“Er det okay at skrive det med ord og ikke formler?” (4/2, 2005. 13.1014.10. 2.w. Lærer ‘N’.)
Det synes for eleverne altså at være svært både at kunne opstille, anvende og forstå matematiske modeller.
Fysiklærerne er, som det fremgår af min analyse i kapitel 4, opmærksomme på dilemmaet mellem elevernes problemer med matematikken og
matematikanvendelsens centrale placering i gymnasiefysikfaget. Eksempelvis skriver lærer ‘E’ i indledningen til sit kapitel “Hvordan arbejder
en fysiker”:
“Introduktion Når astronomer og fysikere har foretaget observationer eller eksperimenter, er det ikke unormalt, at de
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arbejder i ugevis med databehandling for at færdiggøre deres analyse af de indkomne data og bagefter udfærdiger en
artikel, der beskriver deres arbejde.
Der er selvfølgelig en risiko for at man herved mister sansen
for det store overblik: stjernernes skønhed, naturens grundlove, den historiske og teknologiske udvikling, vekselvirkning
med samfundet osv. Det er et arbejde i sig selv at passe på, at
astronomi og fysik ikke blot bliver tabt i matematiske øvelser
med store og små tal.
Til vores formål behøves ikke den store indsigt i matematik,
men astronomi og fysik er videnskab, og det sprog man bruger inden for naturvidenskab er netop matematik.”
(Hansen, 2005, side 1. Forfatterens kursivering.)
Der er med andre ord risiko for, at eleverne drukner i matematikanvendelsen, så både motivationen (eksempelvis stjernernes skønhed) og
fysikfagets almendannende bidrag går tabt. Men der skal noget matematik til i følge lærer ‘E’, selvom det (for ham at se) ikke er i et omfang,
der kræver “den store indsigt i matematik”.
På Fysik C-niveauet er matematikindholdet meget nedtonet, som det
fremgår af min gennemgang af det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål på side 202. En undtagelse er som nævnt analyse og fortolkning af de traditionelle fysikforsøg. Derudover har jeg observeret meget
få og meget simple opgaver i Fysik C-undervisningen og ingen eksempler på at fænomener bliver forklaret ud fra matematisk formalisme
alene.2
De interviewede gymnasiefysiklærere giver i interviewene udtryk for,
at matematikanvendelse i fysikundervisningen er svært for de fleste af
eleverne. Som afrunding kan man sige, at denne tolkning af fysiklærerne i informantperspektiv hænger fint sammen med mine observationer af fysiklærernes undervisning, der viser, at eleverne generelt set
er matematisk svage. Der er således samhørighed mellem fysiklærernes
erfaringer med elevernes matematiske kunnen og mine observationer.

Metafaglige kompetencemål
Jeg har i mine observationer set en række mindre, spontane metafaglige
indslag. Et par eksempler: paradigmebegrebet blev nævnt i forbindelse
med forskellen på kvantemekanik og klassisk mekanik. Newtons Principia lå fremme på katederet i et af lokalerne og der blev jævnligt henvist
til værket. I analysen og fortolkningen af et demonstrationsforsøg blev
2

En af fysiklærerne havde dog en del matematik i sin gennemgang af atomets opbygning i Fysik C-niveauet. Men læreren blev da også drillende kaldt for ‘Benny B-niveau’
af sine kollegaer.
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det med udgangspunkt i lærerens bemærkning “Det er vores bud på lydens hastighed” kort diskuteret, hvad kan vi vide med sikkerhed. Længere metafaglige forløb har jeg ikke observeret. Det hænger fint sammen
med nogle af lærernes udtalelser om, at der skal være et længere forløb
i fagfaglighed forud for den metafaglige undervisning (se side 195), og
den metafaglige undervisning lå senere på undervisningsåret.
I kategorien mellem de korte, spontane indslag og de længere metafaglige forløb har jeg observeret tre eksempler på forberedt metafaglig
undervisning fordelt på tre forskellige lærere, og tidsmæssigt spændte fra en halv til tre lektioner. I den ene lektion blev en udsendelse
om CERN fra Danmarks Radios ‘Viden om’-program vist og diskuteret. I det andet tilfælde, hvor jeg observerede metafaglig undervisning,
blev ‘atomets nyere historie’ gennemgået og diskuteret. Endelig var den
tredje metafaglige undervisning, jeg observerede, gruppearbejde om og
klassediskussion af videnskabsteoretiske perspektiveringer på baggrund
af afsnittene ‘Teori og eksperiment’ og ‘Modelbegrebet’ i fysiklærebogen
‘Spektrum – Fysik I’ (Claussen m.fl., 2002, side 3-6), samt af lærer ‘A’ udarbejdede spørgsmål og øvelser. Jeg vil se nærmere på de to sidstnævnte
metafaglige eksempler for at diskutere relationen mellem fagfaglighed
og metafaglighed.

Relation mellem fagfaglighed og metafaglighed
Lærer ‘A’s videnskabsteoretiske forløb strakte sig over tre lektioner fordelt på en uge. Det undervisningsmateriale lærer ‘A’ havde udarbejdet
var dels en hurtigskrivningsøvelse:
1. Hurtigskrivning. Fem minutter om
a) Hvad er fysik?
b) Hvad er den naturvidenskabelige metode?
Samt et nedenstående ark med en række spørgsmål knyttet til hurtigskrivningen, lærebogen og forsøg med is’ smeltevarme som eleverne
tidligere havde udført:
Gruppearbejde om den naturvidenskabelige metode, teori, model og
eksperiment.
1. Beskriv den naturvidenskabelige metode ud fra jeres hurtigskrivning. Læs s. 3-6 i Spektrum og svar på følgende spørgsmål:
2. Hvorfor er det vigtigt at lære fysik?
3. Er forståelsen af fysik uafhængig af religion?
4. Kan en fysiker være troende?
5. Beskriv sammenhængen mellem teori og eksperiment ud fra s.4
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Figur 6.2 Billedet er taget fra (Claussen m.fl., 2002, side 5). Billedteksten i bogen er: “Når man skal bygge et skib, er det vigtigt at
kunne dimensionere motorerne, skruerne og roret, så de sammen
er i stand til at drive skibet fremad og samtidigt styre det. Erfaring
spiller en stor rolle, men slår ikke altid til, specielt hvis man skal
bygge en helt ny skibstype. Her vælger man ofte at bygge en model
af det nye skib og afprøve den i et passende vandbassin. Modellen er
en formindsket udgave af skibet, hvor man medtager de væsentlige
elementer i designet, men udelader fx skibets indre dele.”

6. Beskriv sammenhængen mellem teori og eksperiment i forhold til
forsøget: Is’ smeltevarme
7. Kom med bud på hvorfor der er en forskel.
8. Hvorfor laver man modeller?
9. Hvad kan modeller bruges til og hvad kan de ikke bruges til?
(Ark udleveret den 24/1, 2006 af lærer ‘A’.)
Jeg observerede dels elevernes gruppearbejde og dels opsamlingsdiskussionen, hvor hele klassen var samlet. I en af grupperne overværede jeg
elevernes diskussion af, hvad modelbegrebet dækkede over. Eleverne
tog udgangspunkt i (Claussen m.fl., 2002, side 5) og diskuterede skibsmodellen på siden (se figur 6.2). Eleverne var overhovedet ikke afklaret,
om modelbegrebet henviste til den konkrete fysiske skibsmodel på billedet eller den matematiske model F = k · A · v2 . Til sidst blev eleverne
dog enige om, at det nok var den matematiske model som de skulle
fokusere på (24/1, 2005. 9.20-10.20. 1.u. Lærer ‘A’).
Selvom man måske kan kritisere gennemgangen af modelbegrebet i
(Claussen m.fl., 2002) for at bringe to modelbegreber i spil, hvor selve
skibsmodellen er irrelevant i forhold til modelbegrebet i fysikfaget, så
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viser elevernes forvirring trods alt, at de fagfagligt er på et meget tyndt
grundlag, når de kan blive i tvivl om, hvilket modelbegreb der er det
centrale for fysikfaget. Sagt med andre ord så støtter denne observation
fysiklærernes udsagn i kapitel 5 om elevernes besvær med at favne både fagfaglighed og metafaglighed og den deraf følgende nødvendighed
i at klæde eleverne ordentligt på fagfagligt forud for den metafaglige
undervisning.
I klassediskussionen af spørgsmålene virkede eleverne enten meget usikre eller meget skråsikre i deres indlæg. Et eksempel på den skråsikre
attitude viste sig i diskussionen af spørgsmål 4 (Kan en fysiker være
troende?):
Elev A: Fysikken er uafhængig af religion.
Elev B: Forståelsen er uafhængig af religion.
Elev C: Fysik er sandheden.
Lærer ‘A’: Nej, ikke sådan nogle ping-pong ord.
(27/1, 2006. 13.10-14.10. 1.u. Lærer ‘A’.)
Den måde, som eleverne her diskuterer de metafaglige spørgsmål på, er
milevidt fra ideen om, at eleverne skal benytte fagfaglige argumenter i
deres diskussioner af metafaglige problemstillinger eller mindre forlangt
(som det eksempelvis formuleres af fysiklærer ‘A’ på side 192) at eleverne
skal have en ordentlig relevant fagfaglig ballast forud for metafaglig
undervisning. Lærer ‘A’s afvisning af ‘ping-pong’-ord viser, at hun ikke
synes, at diskussionen er kvalificeret.
Også i diskussionerne af de andre spørgsmål led både de usikre og
sikre indlæg af mangel på fagligt indhold. Samlet set var lærer ‘A’ ikke
tilfreds med diskussionerne, som af læreren blev afsluttet med følgende
kommentar:
“Så går vi i gang med tilstandsligningen. Jeg synes at jeg savner lidt
fysik. Ikke fordi det her ikke er fysik, men det er jo meget lidt konkret.”
[27/1, 2006. 13.10-14.10. 1.u. Lærer ‘A’.]
Og det bliver netop meget lidt konkret, fordi eleverne ikke har ordentlig
fat i det fagfaglige og vel også fordi tre timer er ganske lidt tid til arbejdsarkenes temmelig omfattende metafaglige spørgsmål om både den
naturvidenskabelige metode, teori, model og eksperiment. Problemet er
med andre ord, at den metafaglige undervisning sker uden, at eleverne
har tilstrækkelig fagfaglig forståelse.
I lektionen, hvor lærer ‘M’ både gennemgik meget grundlæggende atomlære samt atomets historie, er det samme problem centralt som i lærer
‘A’s videnskabsteoretiske forløb, nemlig at metafaglig undervisning er
ufrugtbar, hvis ikke eleverne har tilstrækkelig relevant fagfaglig indsigt.
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Den fagfaglige indsigt bestod i at gennemgå ladning, delelementer (kvarker), radius og masse for henholdsvis elektroner, protoner og neutroner.
Derudover blev der snakket om elektriske kræfter og stærke kernekræfter i atomet. Herefter gennemgik lærer ‘M’ atomets historie på cirka 30
minutter. Han kom omkring ganske meget og tog udgangspunkt i det
udmærkede spørgsmål til atomlæren: “Hvor ved man det her fra?” Kort
opsummeret med lærer ‘M’s ord var hovedpunkterne:
• Kemi og fysik mødes i 1800-tallet. Før mente man, at Gud skabte
naturen. Man skulle ikke pille ved det. Det er slet ikke så gammelt
at undersøge de grundlæggende byggesten systematisk.
• Tilbageblik på grækerne: De sagde, at alt var opbygget af atomer,
men de havde ikke noget at have det i. Først i 1800-tallet begyndte
atomteorien at komme på banen.
• Kemiske eksperimenter viser, at stoffer består af molekyler. Molekyler består af atomer. Mendelejev opstillede i 1867 det periodiske
system.
• I slutningen af 1800-tallet lavede Thompson forsøg med elektronkanonen og fandt sammenhæng mellem elektronens hastighed
og spænding. Thompson fandt ud af, at der var ladede partikler i atomet. (Thompsons ‘rosinbolleatommodel’) tegnes på tavlen.
Thompsons forsøg skitseret. Plottet er, at alfakilden skulle ramme
noget tungere. Det var ifølge Thompsons atommodel mærkeligt, at
de rammer en elektron og vender tilbage. Konklusion var, at der
måtte være noget tungt i midten. (Tegner planetmodellen.)
• Rutherfords planetmodel beskrives kort. Hvad er forskellen på
denne model og solsystemet? Planeter er i modsætning til elektronerne i samme plan.
• Niels Bohrs atommodel beskrives kort.
(27-1, 2006. 12.15-13.50. 1.u. Lærer ‘M’.)
Lærer ‘M’ udtrykker på side 190 i kapitel 5 selv, at han ikke føler sig
klædt ordentlig på til at undervise i metafaglige problemstillinger. Og
jeg synes med rette, at man kan sige at ovenstående gennemgang af
atomets historie ikke bidrager til almendannelse, idet det er opremsende
uden at inddrage fagfaglighed fra enten historiefaget eller fysikfaget. En
sådan historisk perspektivering af faget minder som nævnt på side 142
i kapitel 4 mest om den sorte skoles gennemgang af kongerækken. Eller
er sagt med lærer ‘R’s ord, så er det undervisning, der er almen uden
at være dannende. Man kan ikke almendannelsesmæssigt forsvare en
sådan tour de force i atomets historie fra A til Z. Begrundelsen kan dog
være motivationsmæssig. Hermed er det ikke sagt, at jeg mener, at undervisning i atomets historie ikke bidrager til almendannelse men min
pointe er derimod af pædagogisk karakter, idet jeg mener, at en skynd-
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som gennemgang på en halv lektion ikke kan give eleverne dømmekraft,
refleksionsevne eller blot nogenlunde indsigt i atomets historie.
Jeg har afslutningsvist bemærket ikke observeret fagfaglighed anvendt
aktivt af eleverne i metafaglige problemstillinger. Derimod har jeg set
metafaglig undervisning som bar tydeligt præg af at mangle en relevant
fagfaglig basis som udgangspunkt for metafaglige diskussioner.
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Undervisningsvejledninger og læreplaner

Jeg vil i dette afsnit udfolde de holdninger, der kommer til udtryk i læreplanerne og undervisningsvejledningerne for Fysik A, B og C og sammenligne dem med de interviewede fysiklæreres holdninger. Det er altså primært i repræsentantperspektivet denne sammenligning udspiller
sig. Men læreplanerne og undervisningsvejledningerne indeholder også
udsagn, som bygger på erfaringer om eksempelvis elevernes kunnen fra
folkeskolen. Sammenligningen vil således også undersøge fysiklærernes
holdninger i informantperspektivet. Formålet med afsnittet er kort sagt
at undersøge, hvor særegne de interviewede fysiklæreres holdninger er
i forhold til de rammer og holdninger undervisningsvejledningerne og
læreplanerne udstikker.

Fænomener
Kendskab til og fysikfaglig forståelse af fænomener fremtræder centralt
i læreplanerne.
I læreplanen for Fysik C starter formålsafsnittet med at knytte almendannelse til fysikkens arbejdsmetoder og knytter dernæst modelbegrebet til
tolkning og forklaring af fænomener:
“Faget fysik giver på C-niveau eleverne en grundlæggende indsigt i naturvidenskabelige arbejdsmetoder og tænkemåder med vægt på almendannelsen. Eleverne skal opleve,
hvordan fysiske modeller kan fungere som middel til at give
kvalitative og kvantitative forklaringer af fænomener, så de
derigennem får kendskab til eksempler på naturvidenskabelige tolkninger af verden omkring os.”
(Undervisningsministeriet, 2006c, § 1.2 i LPC)
I læreplanerne for Fysik A og Fysik B bliver almendannelse ikke nævnt
i formålsafsnittet, der i begge læreplaner starter således:
“Faget fysik giver på B-niveau [og A-niveau] eleverne fortrolighed med væsentlige naturvidenskabelige metoder og
synsvinkler, der sammen med kendskab til fysiske fænomener og begreber åbner op for en naturvidenskabelig tolkning
af verden.”
(Undervisningsministeriet, 2006b, § 1.2 i LPA og LPB. Min
parentes)
Jeg vil senere i dette afsnit vende tilbage til det forhold, at begrebet almendannelse kun er at finde i Fysik C’s formålsparagraf og ikke de to
andre formålsparagraffer. Her vil jeg i stedet dvæle ved, at de tre fysikniveauer med hensyn til fænomenforståelse stort set udtrykker det sam-
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me, nemlig at fænomenforståelse er en central del af fagets formål og at
denne fænomenforståelse skal ses i tilknytning til fagets metoder. Begge
opfattelser afspejles i interviewene, som det fremgår af interviewfortolkningerne på side 157 og side 199. I det henseende er de interviewede
fysiklæreres holdninger på linie med formålsafsnittene i læreplanerne
og undervisningsvejledningerne set i repræsentantperspektivet.

Det eksperimentelle arbejde
Et eksempel på, at fænomenforståelse knyttes til fysikkens metoder, gives i undervisningsvejledningens afsnit om arbejdsmetoder, hvor der
om det eksperimentelle arbejde står:
“Af hensyn til fagets almendannende sigte og den motiverende effekt kan det anbefales at udføre eksperimenter med
ting fra elevernes hverdag. Det kan være briller, cykellygter, mobiltelefoner, musikinstrumenter, hårtørrere, solcellelamper, gadelygter, mikrobølgeovne samt krop og sanser. Af
samme grund kan de undersøgte fænomener med fordel
også vælges fra den umiddelbare natur, såsom solnedgange, regnbuen, haloen omkring Solen og Månen, stjernernes
tindren, stjernernes farver, strandens varme sand, mosekonens bryggen o.lign.”
(Undervisningsministeriet, 2006f, § 3.2.2 i UVB og UVC)
Undervisningsvejledningen giver både en almendannelsesmæssig og motivationsmæssig begrundelse for at inddrage hverdagsfænomener og fænomener fra den umiddelbare natur i det eksperimentelle arbejde i undervisningen. Det er et uklart billede, der tegner sig, når fysiklærerne
svarer på spørgsmålet, hvorvidt forsøg med naturfænomener og teknologi fra elevernes hverdag øger eller mindsker motivationen. Eleverne
har eksempelvis altid i følge en af fysiklærerne fundet den såkaldte køkkenfysik kedelig. Det er snarere de større fortællinger, der motiverer,
jævnfør side 172. En anden fysiklærer nævner, at inddragelsen af hverdagsgenstande i det eksperimentelle arbejde, som eksempelvis spejle, er
med til at fange elevernes interesse (side 158).
Derudover er citatets naturfænomener og teknologigenstande meget lig
de fænomener og genstande fysiklærerne omtaler i interviewene og underviser i.
Undervisningsvejledningerne trækker på erfaringer, om elevernes glæde
ved eksperimentelt arbejde fra folkeskolen og den fraværende matematiske/kvantitative behandling af eksperimenter i folkeskolen:
“Eleverne er nysgerrige og har erfaringer med undersøgende, eksperimentelt arbejde med lille vægt på kvantitative må-
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linger og skriftlig efterbehandling. Numeriske problemer og
fagets formelle side indgår kun i meget begrænset omfang i
undervisningen.”
(Undervisningsministeriet, 2006f, § 3.1.1 i UVA og UVB)
Disse erfaringer falder i fin tråd med lærernes erfaringer med deres
elever, som gerne vil udføre forsøgene, men derimod ikke er begejstrede
for den kvantitative databehandling (se side 173).
I læreplanerne differentieres der imellem at planlægge forsøg, udføre
forsøg og behandling (og herunder præsentation) af data. For Fysik C
er det faglige mål med det eksperimentelle arbejde:
“ - Eleverne skal kunne beskrive og udføre enkle kvantitative og kvalitative fysisk eksperimenter, herunder opstille og
falsificere enkle hypoteser.
- Eleverne skal kunne præsentere eksperimentelle data hensigtsmæssigt og behandle dem med henblik på at afdække
enkle matematiske sammenhænge.”
(Undervisningsministeriet, 2006c, § 2.1 i LPC)
Indholdet i første pind svarer til problemstillingen at finde en formel for
den fælles vandtemperatur af to sammenhældte (eventuelt forskellige)
mængder vand med forskellige temperaturer givet af fysiklæreren ‘R’
på side 174. Den første pind bliver i læreplanen for Fysik B udvidet til:
“Eleverne skal ud fra en problemstilling kunne tilrettelægge,
beskrive og udføre fysisk eksperimenter med givet udstyr og
præsentere resultaterne hensigtsmæssigt.”
(Undervisningsministeriet, 2006b, § 2.1 i LPB)
Den afgørende forskel i forhold til Fysik C er, at eleverne forventes selv
at kunne tilrettelægge forsøg. I beskrivelsen af det eksperimentelle arbejde i Fysik A inddrages endvidere også evnen til at kunne arbejde
med åbne problemstillinger, hvilket svarer til den første del af min formulering af det eksperimentelle kompetencemål:
“Eleverne skal ud fra en problemstilling kunne tilrettelægge,
beskrive og udføre fysisk eksperimenter til undersøgelse af
en åben problemstilling.”
(Undervisningsministeriet, 2006a, § 2.1 i LPA.)
Fælles for den første pind i læreplanernes beskrivelse af formålet med
det eksperimentelle arbejde er, at den dækker over udførelsesdelen af
det eksperimentelle arbejde (og for Fysik A og Fysik B også over planlægningsdelen). Fysiklærerne lagde vægt på den matematiske behandling af de eksperimentelle data (side 173 og senere side 205), hvilket fint
afspejler denne pind i de faglige mål for Fysik A og Fysik B:
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“Eleverne skal kunne behandle eksperimentelle data med
henblik på at diskutere matematiske sammenhænge mellem
fysiske størrelser.”
(Undervisningsministeriet, 2006b, § 2.1 i LPA og LPB.)
Sammenlignet med anden pind i citatet fra læreplanen for Fysik C (omhandlende formålet med eksperimentelt arbejde) er de matematiske krav
neddroslet til at “afdække enkle matematiske sammenhænge.”. Både de
interviewede fysiklærere og undervisningsvejledningerne pointerer, at
denne del af det eksperimentelle arbejde motivationsmæssigt ikke appellerer til eleverne, fordi de fra folkeskolen i store træk er uvante med
og har svært ved matematikanvendelse.

Matematikanvendelse
De tre læreplaner og undervisningsvejledninger formulerer elevernes
matematikproblemer i fysikundervisningen i afsnittet om progression i
undervisningen, hvor der står:
“Eksempelvis kan anvendelse af en række matematiske metoder undertiden volde vanskeligheder for nogle elever på et
hold.”
(Undervisningsministeriet, 2006f, § 3.1.2 i UVA, UVB og UVC)
Som det fremgår af forrige kapitel er der set i informantperspektiv
blandt lærerne enighed om, at matematikken volder mange af eleverne
kvaler. Derimod er fysiklærerne uenige om, hvorvidt matematikken skal
nedtones eller ej.
Holdningen i undervisningsvejledningerne og læreplanerne er, at man
skal nedtone matematikken i fysikundervisningen (især i Fysik C), hvilket vil fremgår af nedenstående citatuddrag. Der står ikke noget om
problemet med matematikken i fysikundervisningen i læreplanerne for
Fysik A og Fysik B, men derimod står der følgende i undervisningsvejledningerne for Fysik A og Fysik B:
“I starten af gymnasiet vil en udstrakt brug af formel matematik [...] bidrage til, at mange elever ikke få[r] udviklet deres forståelse for fysikkens begreber. Man kan i stedet med
fordel udvikle begrebsdannelsen gennem sproglige beskrivelser og derigennem støtte tilegnelsen af de matematiske
beskrivelser, så de indser nytten af den abstrakte brug af
matematik i fysik.”3
3

I citatets første linie har jeg rettet i, idet der i begge undervisningsvejledninger (også
i udgaven fra april 2005) står følgende: “I starten af gymnasiet vil en udstrakt brug af
formel matematik ikke bidrage til, at mange elever ikke få udviklet deres forståelse for
fysikkens begreber.’ Jeg har derfor rettet sætningen, så den giver mening syntaktisk
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(Undervisningsministeriet, 2006f, § 3.1.2 i UVB)
Der tages i undervisningsvejledninger for Fysik A og Fysik B således
højde for, at en for formalistisk introduktion til fysikfaget vil blokere
indlæringen for mange elever. Men samtidigt gøres det klart, at det er
en del af formålet med fysikundervisningen i Fysik A og Fysik B, at
eleverne får indsigt i fordelene ved anvendelse af matematik i fysikken.
Anderledes tages der fat i problemet med elevernes matematiske kvaler
i forhold til Fysik C. Her behandles problemet både i læreplanen og
undervisningsvejledningen for Fysik C. Læreplanens svar på elevernes
matematiske kvaler er ganske enkelt det, at den matematiske formalisme
i Fysik C skal reduceres:
“Ved tilrettelæggelsen af undervisningen og ved udvælgelsen af stoffet og undervisningsmaterialet skal der lægges
vægt på, at eleverne får mulighed for at opleve faget som
spændende, relevant og vedkommende. Hovedvægten skal
lægges på brug af fysik som et middel til at skabe naturfaglig indsigt, og fagets mere formelle og matematiske sider
nedtones, så undervisningen passer til elevernes forudsætninger.”
(Undervisningsministeriet, 2006c, § 3.1 i LPC)
I afsnittet ‘Planlægning og progression’ i undervisningsvejledningen for
Fysik C begrundes kendskabet til ‘simple relationer’ mellem fysiske størrelse ud fra almendannelsesmæssige betragtninger:
“Undervisning i Fysik C skal give eleverne en grundlæggende forståelse af de vigtigste fysiske størrelser og simple
relationer mellem disse. Eleverne skal opleve at denne forståelse bidrager til at kvalificere deres forståelse af dem selv
og deres omverden.”
(Undervisningsministeriet, 2006g, § 3.1.2 i UVC)
Selvforståelsen og omverdenforståelsen bygger altså på simple relationer, hvilket ikke nødvendigvis er det samme som simple matematiske
relationer. Begrundelsen for nedtoningen af matematikken i fysikfaget
uddybes endvidere i afsnittene i undervisningsvejledningen for Fysik C,
hvor der slås fast, at den matematiske formalisme nemlig let kan blokere
for forståelsen:
“For mange elever vil en abstrakt anvendelse af matematik
ikke bidrage til denne forståelse, og den mere formelle brug
af matematisk formalisme ved udledninger o.lign. bør derfor
nedtones. [...] Generelt set har mange elever et større udbytte
og i forhold til resten af afsnittet.

6.2

Undervisningsvejledninger og læreplaner

219

af en verbal formulering af relationer mellem fysiske størrelser end matematiske formler. [...] Når elevernes arbejde med
kvantitative problemstillinger er rent formelbaseret, kan det
omvendt nemt udvikle sig til ‘formelsafari’, uden reel forståelse for de fysiske sammenhænge.”
(Undervisningsministeriet, 2006g, § 3.1.2 i UVC)
Matematikken i Fysik C skal altså nedtones, fordi eleverne ikke får forståelse for fysikken på grund af, at de drukner i matematikken. Derfor
skal relationerne formuleres verbalt. Nogle af fysiklærerne i interviewene (se eksempelvis side 178) deler den holdning, som undervisningsvejledningen for Fysik C her repræsenterer, nemlig at matematikanvendelse
(karikeret som formelsafari) snarere blokerer for end bidrager til almendannelse. Andre af de interviewede fysiklærer er klar over læreplanens
holdning og udtrykker bekymring for, at læreplanen for Fysik C så at
sige smider barnet ud med badevandet (se side 176 og side 181).
Læreplanernes og undervisningsvejledningernes bekymring for, at eleverne drukner i matematisk formalisme er størst for Fysik C. Både ovenstående citater fra undervisningsvejledningerne og mine observationer
peger i retningen af, at berøringsangsten over for matematik ikke er så
stor for Fysik A og Fysik B som for Fysik C. Forskellen på matematiks rolle på de tre niveauer er vigtig at have i mente i forhold til den
førnævnte udeblivelse af almendannelsesbegrebet i afsnittet ‘Fagets formål’ i læreplanerne for Fysik A og Fysik B og almendannelsens centrale
plads i første linie i samme afsnit for læreplanen for Fysik C. Jeg vil
vende tilbage til læreplanernes og undervisningsvejledningernes opfattelse af forholdet mellem almendannelse og matematisk formalisme på
side 224.

Metafaglighed
Hverken læreplanerne eller undervisningsvejledningerne benytter begrebet metafaglighed, men derimod perspektivering. Undervisningsvejledningen for Fysik A indeholder afsnittet ‘Kompetencebaserede læreplaner’ (der også er repræsentativt for Fysik B og Fysik C), hvori det
forklares, at med gymnasieordningen fra 2005 ændres fokus på beskrivelsen de faglige mål og indhold:
“Opmærksomheden er flyttet fra tidligere tiders vægt på
pensumbeskrivelser med et ensidigt fokus på indhold til kompetencebeskrivelser, der i højere grad lægger vægten på, hvad
eleverne kan gøre som resultat af undervisningen.”
(Undervisningsministeriet, 2006e, § 1.3 i UVA)
I afsnittet refereres der eksplicit til FNU-rapportens fire naturfaglige
kompetencer, nemlig empiri-, repræsentations-, modellerings-, og per-
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spektiveringskompetencen. (Se Andersen m.fl., 2003, side 42.) Perspektiveringskompetencen beskrives således i FNU-rapporten:
“Perspektiveringskompetence (indre sammenhæng, sammenhæng
med ikke-naturfag, historisk/kulturel) sammenhæng, relation til den nære og den fjerne omverden, reflektere over
naturvidenskabernes og teknologiens roller i samfundsudvikling, kritisk vurdere naturfaglig viden i forhold til anden
viden.”
(Refereret fra Undervisningsministeriet, 2006e, § 1.3 i UVA.
Forfatterens kursivering)
Mange af disse punkter er i min meningskategorisering karakteriseret
som metafaglige. To af dem nemlig ‘indre sammenhæng’ og ‘relation til
den nære og fjerne omverden’ kan i mit skel mellem metafaglighed og
fagfaglighed dog høre ind under fagfaglighed.4 Senere i § 1.3 ‘Grundlæggende fysikkompetencer’ udfoldes perspektiveringskompetencen:
“Denne kompetence rækker ud over faget, idet den fordrer,
at udvalgte problemstillinger behandles under inddragelse
af historiske, kulturelle eller samfundsmæssige perspektiver.
Her vil flerfagligt samarbejde ofte være oplagt. Sådanne perspektiveringer giver eleverne mulighed for at reflektere over
naturvidenskabernes og teknologiens rolle i samfundsudvikling, ligesom de kritisk kan vurdere naturfaglig viden i forhold til anden viden.”
(Undervisningsministeriet, 2006e, § 1.3.1 i UVA. Min kursivering)
Denne opfattelse af formålet med perspektiveringer synes mere fornuftig end den indledende beskrivelse af perspektiveringskompetencen i
undervisningsvejledningens § 1.3, idet § 1.3.1 fastslår, at perspektiveringskompetencen rækker ud over videnskabsfaget fysik. De problemstillinger, der omtales i ovenstående citat, kan således ikke reduceres
til naturfaglighed, da de indeholder samfundsfaglighed og humaniorafaglighed.5 Udfoldningen af perspektiveringskompetencen synes derfor ikke at kunne favne “relation til den nære og fjerne omverden” i
den første beskrivelse af perspektiveringskompetencen, fordi forståelse
af måneformørkelser, sorte huller og briller ikke er metafaglig forståelse.
Men er der blot tale om en upræcis formulering i en enkelt sætning?
Nej, for som vi skal se senere, så fremgår det klart flere steder i lære4

Det afhænger dog af, hvad der menes med ‘indre sammenhæng’. Det er uklart
om, der er tale om en repræsentationskompetence, som den er formuleret i FNUrapporten eller en videnskabsteoretisk kompetence, der blandt andet indeholder fagets
karakteristika.
5 Det kursiverede i ovenstående citat udtrykker en forståelse af perspektiveringskompetencen, der ligger tæt på ad min opfattelse af metafaglighed.
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planerne og undervisningsvejledningerne, at fænomenforståelse betragtes som perspektiverende undervisning. Hvorvidt læreplanernes perspektiveringskompetence kan relateres til min meningskategorisering er
ikke så relevant. Det vil jeg vende tilbage til i næste kapitel. Her og nu
vil jeg i stedet for se, hvorledes de interviewede fysiklæreres erfaringer
med, forståelse af og holdninger til metafaglig undervisning placerer
sig i forhold til læreplanerne og undervisningsvejledningerne. Set i det
lys er læreplanernes og studievejledningernes kategorisering af fænomenforståelse som fagperspektiverende undervisning relevant, idet den
synes at indfange nogle af de interviewede fysiklæreres opfattelse af
anvendelse af fysikfaglighed som værende metafaglig. Forskellen mellem det fagfaglige teoretiske fænomenforståelseskompetencemål og det
metafaglige anvendelseskompetencemål fortaber sig både hos nogle af
fysiklærerne (se eksempelvis side 188) og i læreplanerne og undervisningsvejledningerne.
Forskellen på afhandlingens opfattelse af metafaglighed og på nogle af
fysiklærernes og undervisningsvejledningernes opfattelse af perspektiveringer er, at metafaglighed, som før beskrevet, ser videnskabsfaget
fysik udefra og således ikke omhandler problemstillinger af naturfaglig karakter men problemstillinger der er en hybrid af naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig og humaniorafaglig karakter. I modsætning hertil er perspektiveringskompetencen i undervisningsvejledningerne og nogle af fysiklærernes forståelse af metafaglighed at kunne
se undervisningsfaget fysik i virke uden for fysikundervisningslokalet.
I undervisningsvejledningerne bliver det igen og igen understreget, at
undervisningsfaget fysik skal perspektiveres ved at knytte faget til verden uden for fysikundervisningslokalet. Eksempelvis står der i de tre
undervisningsvejledninger:
“Perspektiveringen i fysikundervisningen skal medvirke til,
at eleverne oplever faget som relevant og vedkommende.
Dette opnås blandt andet ved at sætte faget i forbindelse
med andre fag og forhold uden for skolen. Mange fænomener kan beskrives og forklares ved fysiske metoder og teorier. Det kan være vejret, sanserne og bevægelse af forskellige
genstande på Jorden. Spørgsmål som, hvorfor en ting har
en farve, eller hvordan et apparat fungerer, kan danne udgangspunkt for særlige undervisningsforløb og understøtte
elevernes nysgerrighed efter at forstå omverdenen, og samtidig være eksempler på, hvordan fysik kan bidrage til forståelse af fænomenerne.”
(Undervisningsministeriet, 2006f, § 3.1.4 i UVA, UVB og UVC)
Disse eksempler hører til kernen af det fagfaglige teoretiske fænomenforståelseskompetencemål. Men som ovenstående citat på side 220 fra
§ 1.3.1 i Fysik A’s undervisningsvejledning udtrykker, så er perspekti-
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veringer ikke kun fagfaglige men indbefatter også metafaglighed, idet
eleverne skal reflektere over forholdet mellem naturvidenskab, teknologi og samfundsudvikling. Dette metafaglige supplement uddybes i
undervisningsvejledningerne og læreplanerne:
“Det oven for nævnte krav om perspektivering gennem inddragelse af forhold uden for fysikken er i læreplanen suppleret med et krav om tilrettelæggelse af særlige perspektiverende forløb:”
(Undervisningsministeriet, 2006f, § 3.1.4 i UVA, UVB og UVC)
og her refereres til følgende særlige perspektiveringer i de tre læreplaner:
“Der skal tilrettelægges forløb, som tilgodeser følgende perspektiver:
- fysik belyst gennem samspillet med historie, religion eller filosofi
- fysik set i relation til teknologi- og samfundsudvikling
og den tilhørende samfundsdebat
- fysik i tilknytning til paradigmeskift i den menneskelige
erkendelse”
(Undervisningsministeriet, 2006b, § 3.1 i LPA, LPB og LPC)
Med inddragelse af fænomenforståelse og disse metafaglige perspektiveringer i perspektiveringskompetencen synes der at være en risiko for, at
det metafaglige element i kompetencen kan glide hen i baggrunden. Perspektiveringerne i undervisningsvejledningernes såkaldte paradigmatiske eksempler indeholder ikke metafaglige refleksioner, og de metafaglige bidrag udvandes således i gymnasiefysikfaget. Sat på spidsen kan
man som fysiklærer med undervisningsvejledningernes fortolkninger lade Ohms lovs anvendelse på ledninger eller anvendelse af fissionsenergi i atomkraftværker være metafaglig undervisning, idet ledninger og
atomkraftværker er teknologi og således er eksempler på “forhold uden
for fysikken.”(Undervisningsministeriet, 2006b, § 3.1 i LPA og LPB).6
Problemet er at sætte et fornuftigt skel mellem de metafaglige problemstillinger og fagfaglige problemstillinger i forhold til anvendelse af fysikken. Nogle af fysiklærerne synes som nævnt at drage samme skel
som læreplanerne og vejledningerne. Eksempelvis opfatter lærer ‘A’ den
metafaglige anvendelseskompetence som anvendelse af fagfagligheden
til at analysere naturfænomener og teknologiske fænomener (side 188).
Jeg vil i afsnittet om lærebøger se nærmere på lærebogsforfatternes opfattelse af, hvorvidt fænomenforståelse er en fagfaglig aktivitet eller en
6

Man kan jo også undre sig over, at læreplanerne og vejledningerne fremstiller tidligere praktisering af undervisningsfaget fysik som et fag udelukkende bestående af
metoder og uden et genstandsfelt, når beskrivelse af eksempelvis solopgange, tidevand
og planetbevægelser gøres til “forhold uden for fysikken.”
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metafaglig aktivitet og i næste kapitel pege på de allerede antydede
problemer ved at kategorisere både fænomenforståelse og metafaglige
kompetencer som perspektivering.
Perspektiveringskompetencen som den fremstilles i undervisningsvejledningerne og læreplanen indeholder den vigtige pointe, det er at få
fysikundervisningen til at pege ud af fysikundervisningslokalerne og
formålet med perspektiveringen opfattes som både motiverende og almendannende:
“Perspektiveringen af faget gennem inddragelse af forhold
uden for fysikken skal ses som dels en motivationsfaktor,
dels som et led i fagets bidrag til den almene dannelse.”
(Undervisningsministeriet, 2006f, § 1.2 i UVA og UVB)
Motivationsformålet uddybes i afsnittet om undervisningsforløb:
“Et undervisningsforløb, der er styret af et perspektiverende
tema, giver gode muligheder for, at eleverne oplever faget
og undervisningen som spændende, relevant og vedkommende.
Det kan inden for fagets rammer ske gennem inddragelse af
fx historiske aspekter, teknologiske problemstillinger, hverdagsforestillinger eller samfundsforhold.”
(Undervisningsministeriet, 2006f, § 3.1.3 i UVA og UVB. Min
kursivering)
De fleste af fysiklærerne udtrykker samme forståelse af formålet med
metafaglige kompetencemål som værende både motivation og almendannelse. Kun en enkelt fysiklærer ser problemer i, at motivationsmålet
sidestilles med almendannelsesmålet, idet der skal helt forskelligt omgang af metafaglig undervisning til at nå de to mål (se side 189). Man
kan motivere eleverne på 5 minutter med en metafaglig anekdote som
appetitvækker, hvorimod der kræver et længere metafagligt undervisningsforløb at indfri de almendannende mål.

Relationen mellem fagfaglige og metafaglige bidrag til
almendannelse
De to sidstnævnte citatudpluk om perspektiveringskompetencens bidrag til almendannelse og motivation er hentet fra undervisningsvejledningerne for Fysik A og Fysik B. Hvad med Fysik C? I anden pind i
afsnittet ‘Faglige mål’ i læreplanen for Fysik C står der:
“Eleverne skal gennem eksempler kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelsen af naturfænomener som
teknologi- og samfundsudvikling.”
(Undervisningsministeriet, 2006c, § 2.1 i LPC)
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I undervisningsvejledningen for Fysik C gives følgende kommentar til
dette faglige formål:
“Dette mål er centralt i forbindelse med Fysik C som et overvejende almendannende fag, fordi det kræver, at eleverne kan
se naturfagene og specielt fysik i en bredere sammenhæng.”
(Undervisningsministeriet, 2006g, § 2.1 i UVC)
I Fysik C behandles almendannelse anderledes end på de to andre niveauer. Som nævnt tidligere er Fysik C det eneste niveau, hvor almendannelse står i formålsparagraffen i læreplanen (§ 1.2 i læreplanen for
Fysik C refereret på side 214).
Der står altså ikke noget om almendannelse i samme afsnit i undervisningsplanerne for Fysik A og Fysik B. Selvom fokus ikke er på perspektiveringer i Fysik A og Fysik B, så må det formodes, at de alligevel i vist
omfang bidrager til almendannelse.
Man kan selvfølgelig fortolke det således, at grunden til, at almendannelse kun nævnes i formålet for Fysik C, er, at Fysik C så at sige er
indeholdt i Fysik A og Fysik B som russiske dukker. Men denne forklaring er ikke holdbar, fordi ordlyden i formålsparagrafferne for alle tre
niveauer indeholder masser af gentagelser. Eksempelvis afsluttes formålsparagraffen for Fysik A, B og C næsten ordret:
“Eleverne skal arbejde med tekster med teknisk-naturvidenskabeligt
indhold, så de kan reflektere over indhold og argumentation,
samtidigt med at de møder perspektiveringer af faget. De
faglige problemstillinger skal også åbne for, at eleverne får
indblik i fysiske og teknologiske aspekter af målsætningen om
en bæredygtig udvikling.”
(§1.2 i LPC Undervisningsministeriet, 2006c, Min kursivering.)
Den kursiverede del af citatet er det som er tilføjet i formålsparagraffen
for Fysik C. Pointen er, at på trods af at der er rigeligt med ens ordlyd
i de tre formålsparagraffer, så er almendannelse alligevel kun nævnt i
Fysik C.
Almendannelsen knyttes altså primært til Fysik C og i Fysik C’s undervisningsvejledning opfordres der samtidigt til at nedtone den matematiske formalisme jævnfør citatet fra § 3.1.2 i undervisningsvejledningen
for Fysik C på side 219. Det er altså ikke fysikfagets “mere formelle og
matematiske sider”, der i følge undervisningsvejledningen bidrager til
almendannelse, men derimod naturfaglig indsigt og især perspektiveringer af faget, jævnfør citatet fra § 1.2 i læreplanen for Fysik C side 224.
Det er oplagt at fortolke læreplanerne og undervisningsvejledningerne
derhen, at det primært er metafagligheden i fysikundervisningen, der
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bidrager til almendannelse. En holdning, der strider imod de mange lærerudsagn i interviewene om, at fagfaglig indsigt bidrager til almendannelse og bør gå forud og være grundlaget for metafaglige undervisningsforløb. Da undervisningsvejledningernes og læreplanernes forståelse af
perspektiveringsbegrebet som beskrevet tidligere både omfatter metafaglige og fagfaglige elementer er denne fortolkning ikke krystalklar.
Men undervisningsvejledningen for Fysik C’s påpegning af, at perspektivering af fysikfaget er centralt for almendannelse og at et fagfagligt
element som matematisk formalisme bør nedtones sammenholdt med,
at det kun er i beskrivelsen af fagets formål i læreplanen for Fysik C, at
almendannelse nævnes, muliggør den fortolkning, at læreplanerne og
undervisningsvejledningerne giver et samlet billede af, at det primært
er metafagligheden, der bidrager til almendannelse og sekundært fagfagligheden. Således synes bekendtgørelsen at støtte adskillelsestesen i
modsætning til de interviewede fysiklærere, der hælder til integrationstesen.
Fysiklærerne giver nemlig udtryk for, at metafaglig undervisning bidrager til almendannelse, men de påpeger samtidigt, at en succesfuld metafaglig undervisning bygger på ordentlig fagfaglig indsigt. Fysiklærerne
peger også på, at fagfaglighed (og her ikke kun det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål) ikke kun i gennem metafaglighed, men også
direkte bidrager til almendannelse. I følge fysiklærerne vil Fysik B og
Fysik A således – i modsætning til opfattelserne der fremgår af læreplanerne og undervisningsvejledningerne – være mere almendannende
fag end Fysik C. De interviewede fysiklærere, som jeg præsenterede
de forskellige faglige formål for, blev også overrasket over og/eller udtrykte, at de var uenige i påstanden om, at Fysik C skulle være mere
almendannende end Fysik A og Fysik B.7

7

Det synes ganske uforståeligt, at almendannelsesbegrebet ikke knyttes til Fysik A,
hvor der er masser af fagfaglige bidrag til almendannelse som eksempelvis at designe
et eksperiment, samt mange fornuftige metafaglige refleksioner i formuleringerne af
Fysik A’s fagfaglige mål. Eksempelvis kravet om at kunne vurdere modellers begrænsninger ligger snublende nær de videnskabsteoretiske refleksioner i (Undervisningsministeriet, 2006e, §5.1 og §5.2 i UVA).
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Lærebøger

Jeg vil i dette afsnit se på et par repræsentanter for de fysiklærebøger, som de interviewede fysiklærere benyttede i deres undervisning og
omtaler i interviewene. I forbindelse med mine observationer af fysiklærernes undervisning noterede jeg, hvilket undervisningsmateriale de
benyttede. Denne lille undersøgelse viste, at tre fysiklærere benyttede
‘Orbit 1’, seks benyttede “Spektrum – Fysik I"og to af fysiklærerne benyttede materiale, de selv havde skrevet til egen undervisningsbrug. En
af forfatterne til eget undervisningsmaterialet kommenterede med glimt
i øjet sin forfattergerning med en bemærkning om, at den nye gymnasieordning jo skulle være udgiftsneutral. Det er ikke blot spas men også
alvor. Kravet om udgiftsneutralitet i forbindelse med den nye ordning
er nok den primære forklaring på, at fysiklærebøger skrevet til den nye
ordning ikke blev benyttet af nogen af de klasser, jeg observerede. Jeg
har valgt at se lidt nærmere på ‘Spektrum – Fysik I’, der er den bog
de fleste af de interviewede fysiklærer benyttede. ‘Spektrum – Fysik I’
er skrevet til den tidligere gymnasieordning. Jeg vil derfor også se på
‘Spektrum – Fysik C’ der er skrevet til den nye ordning. Da de to fysiklærebøger er i samme ‘serie’ synes en sammenligning oplagt for at
se, hvorledes undervisningsmaterialet afspejler indførelsen af den nye
gymnasieordning.

Fænomener
I begge fysiklærebøger har beskrivelser og forklaringer af fænomener en
central plads. Lovmæssigheder og begreber bliver altid knyttet til nogle
konkrete fænomener. På den vis læner begge bøger sig både op ad det
meste af den undervisning, jeg har observeret, og op ad fysiklærernes
opfattelse af fænomenforståelsen som central for fysikundervisning samt
op ad læreplanerne og undervisningsvejledningerne.
I ‘Spektrum – Fysik I’ ses fænomenforståelse på linie med undervisningsvejledningerne som en del af fagperspektiveringen. Om perspektiveringen af faget står der i forordet:
“Det er hensigten at perspektivere faget gennem eksempler
på såvel moderne som historiske anvendelser af fysik og gennem henvisninger til aktuelle spørgsmål.”
(Claussen m.fl., 2002, Forord, side ix)
Disse eksempler gives i såkaldte ‘illustrationer’ og ‘supplerende bokse’.
De supplerende bokse har overskrifterne:
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Mikroteknologi
Molekylære overraskelser
Aerogeler
Fra frølår til cykellygter
Fra rumfart til biler
Krøyer og kuglerne
Akustisk køling
Stirlingmaskinen
Gejsere
Meteornedslag
Energi fra varmt havvand?
Vindenergi
Effektforhold
Om kogning
Planetatmosfærer
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Hvor kommer diamanterne fra?
Hvor kom vandet fra?
Blodtryksmåling hos lægen
Sådan virker en jetmotor
Vedvarende energi i Danmark
Musklerne på arbejde
Hvordan ser vi på vejret?
Varmeudveksling med omgivelserne
Fremtidens balloner erstatter satellitter
Af elektricitetens historie
Jordens alder - et gammelt spørgsmål
Sådan virker fotokopieringsmaskinen
og laserprinteren
Operationsforstærkeren og Binære tal
Den elektroniske revolution
Hvorfor bruger man højspænding
i elforsyningsnettet?

Det er jo en imponerende mængde fænomener fra naturen og teknologien, som bogen således omfatter alene med sine supplerende bokse.
Man kan roligt sige, at ‘Spektrum – Fysik I’ i høj grad leverer varen i
forhold til at knytte teori til konkrete fænomener. Det samme er tilfældet
for ‘Spektrum – Fysik C’.8

Eksperimentelt arbejde
Det eksperimentelle arbejde er i følge begge lærebøger væsentligt. I
‘Spektrum – Fysik I’ knyttes det til kritisk tænkning:
“Ofte viser eksperimenter, at tingene ikke hænger sammen,
som man umiddelbart tror. Derfor kan man, blandt andet
ved at lære fysik, opnå en kritisk holdning præget af sund
skepsis, og dertil kommer, at man opnår en bedre forståelse
af mange fænomener fra dagliglivet.”
(Claussen m.fl., 2002, side 4)
De interviewede fysiklærere er enige med lærebogsforfatterne til ‘Spektrum – Fysik I’ både med hensyn til, at det eksperimentelle arbejde
bidrager til forståelse af, at ‘tingene ikke hænger sammen, som man
umiddelbart tror’ (side 158) og bidrager til forståelsen af hverdagsfænomenerne (side 157). Hvorvidt det er muligt at lære eleverne fysik, så
de opnår disse mål, forholder flere af fysiklærerne sig mere skeptisk til.
8

Hvorimod lærebogen ‘Orbit 1’ (Gjøe m.fl., 1996) mere traditionelt fokuserer på lovmæssighederne og den matematiske formalisme, der er knyttet til lovmæssighederne
end på, hvilke fænomener der kan forklares ud fra lovmæssighederne.
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Især træning af den kritiske holdning ses som et ambitiøst niveau (se
side 171).
Der er i de to fysiklærebøger ingen forslag til eksperimentelt arbejde.
Det afspejler ikke, at forfatterne mener, at det eksperimentelle arbejde er undværligt. Forfatterne til ‘Spektrum – Fysik C’s opfattelse er, at
det afgørende for, hvilke eksperimenter vælges af fysiklærerne, er fysiksamlingen på deres gymnasieskole snarere end, hvad der foreslås i en
fysiklærebog samt at præsentationen af øvelsesvejledninger overflødiggør et væsentlige element i eksperimentelt arbejde, nemlig at eleverne
selv udtænker eksperimenterne (Halse og Würtz, 2005, side 9).

Matematikanvendelse
Der er en markant forskel i mængden af matematisk formalisme i ‘Spektrum – Fysik I’ og ‘Spektrum – Fysik C’. I ‘Spektrum – Fysik C’ er der
under 20 formler i alt, inklusiv de formler der bliver præsenteret i opgaveteksten:
Formler anvendt i ‘Spektrum – Fysik C.’
• Keplers tredje lov:

T2
a3

= konstant. Side 35.

• Hubbles lov: v = H · r. Side 39.
• Sammenhæng mellem kerneradius og nukleontal: r = 1, 2 · 10−15 m· A1/3 .
Side 93 (præsenteret i opgavetekst).
• Es = E Mars + EYankie og Esamlet = E Mars · n. Side 100.
• pris = literpris·volumen. Side 101.
• E = HV, hvor H er brændværdi per liter og V er volumen. Side
102.
• Kinetisk energi: E = 21 mv2 . Side 104.
• Termisk energi: ∆Eterm = k varme · ∆t. Side 111.
• Varmekapacitet: k varme = c · m og ∆Eterm = k varme · ∆t = c · m · ∆t.
Side 112.
• Stefan-Boltzmanns lov: E = k · T 4 . Side 114.
• Frekvens, periode, hastighed og længde for bølger: f =
λ · f . Side 132.
• Brydningsloven og refleksionsloven:

sin i
sin b

=

v1
v2

1
T

og v =

og r = i. Side 139.

Der er dog flere formler i artiklerne på lærebogens hjemmeside.(www.fysikc.gyldendal.dk) Om disse artikler står der:
“Der vil man også finde artikler, som tilgodeser de specielt
matematisk stærke hold.”
(Halse og Würtz, 2005, side 7)
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Der er i de seks artikler, som er lagt ud på hjemmesiden, dog kun
henfaldsloven, formlen for halveringstiden, kalorimetriligningen samt
Einsteins ligning for ækvivalens mellem energi og masse at finde.
Sammenlignet med ‘Spektrum – Fysik I’ er det matematiske indhold i
‘Spektrum – Fysik C’ således meget begrænset, idet der til sammenligning på de første 50 sider er cirka 3 gange så mange formler i ‘Spektrum – Fysik I’ som i ‘Spektrum – Fysik C’. ‘Spektrum – Fysik C’ følger
dermed anbefalingerne i undervisningsvejledningen for Fysik C om at
nedtone den matematiske formalisme og undgå ‘formelsafari’.
Denne sammenligning af matematikindhold i de to fysiklærebøger bekræfter fysiklærernes opfattelser af, at lærebøgerne skrevet til den nye
gymnasieordning indeholder meget lidt matematik, hvilket eksempelvis
lærer ‘S’ siger på side 180. Læreren knytter denne type fysiklærebøger
til en nyere angelsaksisk lærebogstradition inden for sciencefag og mener at både angelsaksiske sciencelærebogsforfattere og forfatterne bag
fysiklærebøger til den nye gymnasieordning tager matematikken ud,
fordi de er bange for, at eleverne drukner i matematikken før, de når til
almendannelsen, jævnfør side 180.
Et eksempel på en lærebog, der repræsenterer denne angelsaksiske lærebogstradition, er “AS Science for Public Understanding.”. Redaktørerne
af lærebogen er Andrew Hunt, der er leder af ‘Nuffield Curriculum Centre’ og Robin Millar, som er professor på Science Education Group ved
University of York.9 Der er i denne sciencelærebog ingen formler overhovedet. Heller ikke i den del af bogen, som omhandler ‘Physical Sciences’
og indeholder kapitler om radioaktivitet, Solsystemet og universet.

Metafaglighed og dens relation til fagfaglighed
De eksempler på anvendelser af fysik, der i forordet til ‘Spektrum –
Fysik I’ (se citatet side 226) sættes i forbindelse med perspektivering,
er hovedsagligt inden for det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål. Alle eksemplerne er fagfaglige. Udover de aktuelle eksempler er
der otte indlæg af gæsteforfattere. Alle disse indlæg er også fagfaglige
undtagen indlægget “Energi i samfundet” af Svend Auken. I slutningen
af indlægget har Auken følgende metafaglige betragtning:
“Et godt spørgsmål er om dette [en reduktion af CO2-udslip
på cirka 2% om året gennem hele det 21. århundrede] kan
ske alene ved forbedret teknologi, eller vi også kommer til
9

Robin Millar er en af foregangsmændene i 1990’ernes ændringer af det engelske
science curriculum, hvor den matematisk tunge fagfaglige science blev ændret ved at
fokusere mere på metafaglighed og autencitet med målet ‘Scientific literacy’ for øje.
Robin Millar og andre engelske naturfagsdidaktikeres pionerarbejde i 1990’erne inspirerede også internationalt. Således også i Danmark som nævnt på side 54 i kapitel 3.
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at se ændringer væk fra de nuværende ressourcekrævende
mønstre i livsstil og forbrug.”
(Daværende miljø- og energiminister Svend Auken i Claussen m.fl., 2002, side 118. Min parentes)
Alle de andre miljørelaterede indlæg fokuserer alene på teknologiske
aspekter og slet ikke på samfundsmæssige aspekter. Relationer mellem
teknologi, videnskabsfaget fysik og samfundsudvikling belyses således
ikke ud fra samfundsfaglige perspektiver. Lærebogen ‘Spektrum – Fysik I’ efterlader derfor eleverne med opfattelsen af, at problemstillinger
knyttet til eksempelvis bæredygtig energiproduktion alene er naturvidenskabelige og teknologiske problemstillinger. Dette er en opfattelse,
som det metafaglige anvendelseskompetencemål netop skal vaccinere
imod. Begge fysiklærebøger indledes med et metafagligt kapitel. I ‘Spektrum – Fysik I’ afrundes det første kapitel med at opsummere formålet
med kapitlet:
“Målene med dette kapitel er at
præsentere fysik som videnskab og skolefag
Kapitlet belyser følgende sammenhænge
model og kommunikation er centrale aspekter af fysik
Det vigtigste perspektiv er at
motivere fysik som skolefag”
(Claussen m.fl., 2002, side 6. Forfatternes kursivering)
Det første mål kan ses i sammenhæng med bekendtgørelsens fokus på
at få undervisningsfaget fysik sat i relation med virkeligheden uden
for undervisningslokalet og således også i relation til videnskabsfaget
fysik. Anden pinds fokus på kommunikation som et centralt aspekt i
gymnasiefysikfaget peger også på ønsket om at gøre faget autentisk.
‘Det vigtigste perspektiv’ er eksplicit at motivere undervisningsfaget.
Almendannelse bliver altså ikke nævnt i forbindelse med nogle af målene for første kapitel. De eksempler på anvendelser, der indeholder
historiske elementer, har mere en opremsende karakter i stil med lærer
‘M’s gennemgang af ‘atomets historie’ og er derfor snarere appetitvækkere med motivationsmæssigt sigte end almendannelsesmæssige bidrag.
Det synes derfor rimeligt at fortolke formålet med disse historiske anvendelser som elevmotivation. Disse appetitvækkere kan alene langt fra
yde et almendannende bidrag, hvilket jeg vil vende tilbage til i næste
kapitel.
Kapitel 1 i ‘Spektrum – Fysik I’ er udover de historiske eksempler på
anvendelse af fysikken og Svend Aukens indlæg det eneste sted i læ-
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rebogen, som har metafagligt indhold. Men dette metafaglige kapitel
udgør kun 6 ud af bogens små 300 sider! Det metafaglige er således
meget begrænset i ‘Spektrum – Fysik I’ og det indledende kapitels metafaglige indhold synes snarere at tjene som en appetitvækker og som
motivationsopbyggende end at levere et metafagligt bidrag til almendannelse. Men har lærebogen da ikke blik for, at gymnasiefaget fysik
ikke blot skal anvende metafaglighed som motivation men også styrke
denne metafaglighed? Jo. I forordet til ‘Spektrum – Fysik I’ udfoldes
kulturelle og demokratiske aspekter ved fysikfaget. Eksempelvis skriver
forfatterne, at det er nødvendigt at kende til fysik for at kunne tage
del i diskussioner af samfundsfaglige problemstillinger med et naturvidenskabeligt indhold. Demokratiargumentet for fysikundervisningen
begrundes således:
“Grundlæggende viden inden for fysik og andre naturvidenskabelige fag er vigtig, hvis man skal kunne forstå og deltage
i den demokratiske debat. Ellers vil en stor del af debatten
blive styret af eksperter, eller blive præget af den frygt, som
kommer af uvidenhed. Hvad er problemerne omkring Danmarks og verdens energiforsyning? Skal man undgå atomkraft? Hvad er madbestråling, og hvorfor er den omdiskuteret? Hvad er drivhuseffekt og drivhusgasser, og hvorfor er
udledning af drivhusgasser – måske – et problem? Igen og
igen forudsætter debatten en basal viden inden for fysik.”
(Claussen m.fl., 2002, side 3)
Og om fagets kulturelle aspekter står der i forordet således:
“Den naturvidenskabelige tænkemåde, som blandt andet kommer til udtryk i fysikken, er et af de mest originale bidrag
til menneskelig tænkning, som den vestlige kultur har frembragt. Og dermed bliver naturvidenskab og specielt fysik et
væsentligt bidrag til vores kultur og selvforståelse.” (Claussen m.fl., 2002, side 3)
Det samlede billede af, hvordan ‘Spektrum – Fysik I’ relaterer fagfaglighed og metafaglighed, er, at der hovedsagligt fokuseres på fagfagligheden. Metafagligheden har dog også betydning. Dels som motivationsskabende, jævnfør lærebogens første kapitel og jævnfør de historiske eksempler lærebogen giver på anvendelse af faget. Og dels som
undervisningsmål, jævnfør de indledende bemærkninger i forordet om
fysikfagets kulturelle og demokratiske aspekter. Men bortset fra indlægget af Svend Auken styrker ‘Spektrum – Fysik I’ ikke metafaglige
kompetencer.
I den anden fysiklærebog i serien, ‘Spektrum – Fysik C’ fokuseres der
ligeledes på metafaglighed i det første kapitel, som omhandler en historisk gennemgang af verdensbilleder fra myter til moderne kosmologi.
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De forskellige kosmologier bliver sat ind i deres historiske kontekster.
Beskrivelsen af eksempelvis de samfundsmæssige grundtræk i perioderne middelalderen og renæssancen (Halse og Würtz, 2005, side 28-31) og
placeringen af et metafagligt tungt kapitel før fagfaglige kapitler indikerer, at formålet med kapitlet primært er at motivere eleverne. I de tre
andre kapitler (omhandlende kosmisk zoom, energibegrebet og bølgelære) begrænser det metafaglige indhold sig til et par historiske anekdoter
og bemærkninger. Mængden af historisk, religiøst, samfundsmæssigt og
filosofisk indhold i det første kapitel er langt mere omfattende i ‘Spektrum – Fysik C’ end i ‘Spektrum – Fysik I’. Men den overordnede struktur er den samme i begge fysiklærebøger; tyngden af det metafaglige
indhold er placeret i starten af lærebøgerne og får således en karakter
af at have et motivationsformål.
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Jeg vil afslutningsvist kort opsummere, hvor de interviewede fysiklærere ligger på linie med udvalgte aktørers holdninger og hvor de ikke
gør.
Særligt på et punkt adskiller fysiklærernes holdninger sig fra de udvalgte aktører. Bekendtgørelsen lægger primært vægten på metafaglighed
som gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse, hvorimod de interviewede fysiklæreres holdning er, at fagfagligheden både er grundlaget
for metafaglighed og samtidigt også bidrager almendannelse i sig selv.
Fysiklærerne er dog delte i opfattelsen af metafaglighedens rolle, idet
nogle primært begrunder metafaglighed motivationsmæssigt, mens andre derimod begrunder metafaglighedens rolle almendannelsesmæssigt.
Indholdet af metafaglighed i fysiklærebøgerne har tyngden i starten,
hvilket gør metafagligheden motiverende snarere end almendannende.
Der er overensstemmelse mellem fysiklærerne udsagn, mine observationer og bekendtgørelsen i påpegningen af, at mange elever har store kvaler med matematikanvendelse. Men i modsætning til denne deskriptive enighed, så er der normativt set uenighed mellem fysiklærerne
om, hvorvidt mængden og sværhedsgraden af matematikanvendelse i
gymnasiefysikfaget bør reduceres eller ej. Bekendtgørelsen og fysiklærebøgerne giver klart udtryk for, at reducering af matematikindholdet
i gymnasiefysikundervisningen er ønskelig. Bekendtgørelsen anser ligefrem ‘formelsafari’ som en blokering for gymnasiefysikfagets bidrag
til almendannelse, hvorimod nogle af fysiklærerne ser reduceringen af
matematikindholdet som en udhulning af gymnasiefysikfaget og dets
bidrag til almendannelse. Udplukket af lærer ‘E’s eget undervisningsmateriale til eksperimentelt arbejde på side 208 udtrykker eksemplarisk
dilemmaet med matematikindholdet i gymnasiefysikundervisningen.
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Der er ligeledes enighed mellem fysiklærebøgerne, bekendtgørelsen og
nogle af fysiklærernes udsagn om at lægge stor vægt på skellet mellem
undervisning med fokus på beskrivelse af hverdagsfænomener og fænomener i den umiddelbare natur på den ene side ("ud-af-fysiklokaletundervisning") og på den anden side undervisning med fokus på videnskabsfaget fysik ("traditionel-pensumbaseret-klasseundervisning"). Dette skel er centralt for aktørerne i bestemmelsen af, hvilken fysikundervisning der er fagperspektiverende eller ikke er fagperspektiverende. Set
i forhold til begreberne fagfaglighed og metafaglighed er dette skel at
finde inden for fagfagligheden og aktørernes skel sætter i den forstand
metafagligheden ud på et sidespor.
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Formålet med dette kapitel er at analysere og fortolke interviewene
i lærerforståelseskonteksten, samt at analysere og fortolke observationerne, læreplanerne, undervisningsvejledningerne og fysiklærebøgerne
præsenteret i aktørforståelseskonteksten ud fra en række litteraturstudier1 samt min egen meningskategorisering formuleret i kapitel 3 og
kapitel 4. Den teoretiske forståelseskontekst har således ikke til formål
at benytte empirien til at belyse en bestemt teori, men derimod benytte empirien til at belyse nye aspekter af afhandlingens problemstilling,
samt at udbygge og illustrere begrebsafklaringen og dens heuristiske
værdi.

Almendannelsesmål
De interviewede fysiklæreres opfattelser af almendannelsesmålet er som
opsummeret på side 156 i kapitel 5 ikke særlig klare og udtalte. Lærerne
tager dog afstand fra det spidsborgerlige middagskonversationsdannelsesmål og et par enkelte af dem fremhæver renæssancemennesket som
udtryk for almendannelsesmål. Måden hvorpå fysiklærere taler om almendannelsesmål er ved at udstikke en række mere specifikke almendannelsesmål ofte formuleret som begrundelsesargumenter.
Heller ikke i mine observationer, i læreplanerne, i undervisningsvejledningerne eller i fysiklærebøgerne formuleres klare almendannelsesmål.
Læreplanerne, undervisningsvejledningerne og fysiklærebøgerne benytter sig ligeledes af forskellige begrundelsesargumenter i deres tilgang til
almendannelsesmål.
I den teoretiske litteratur er tilgangen til almendannelsesmål i høj grad
den samme som hos de interviewede fysiklærere. Som nævnt på side 52 i kapitel 3 udstikker forfattere i den teoretiske litteratur en række
begrundelsesargumenter uden en forudgående analyse af almendannelsesmål.
1

Litteraturstudier kan som nævnt på side 24 i kapitel 2 betegnes dels som aktørlitteratur, der er kendetegnet ved primært at have til formål at skabe forandring og
indbefatter blandt andet gymnasiereformoplæg fra diverse arbejdsgrupper og interessegrupper, ministerielle publikationer, artikler og indlæg i fagblade med mere, og
dels som teoretisk litteratur, der er karakteriseret ved, at det primære formål her er at
skabe ny viden.
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Som det gør sig gældende blandt de interviewede fysiklærere, så mangler der ligeledes en klar og eksplicit artikulation af begrundelserne for
fysikfagets bidrag til almendannelse i den teoretiske litteratur og aktørlitteraturen. Manglende definition af almendannelsesbegrebet er ofte
grunden til denne uklarhed. Således mangler der i den teoretiske litteratur og i aktørlitteraturen også en klar artikulation af koblingen mellem
almendannelse og fysikfaget.

Almendannelsesindhold
I litteraturstudierne i kapitel 3 argumenterer jeg for, at naturvidenskaben og fysikfaget har en plads i almendannelsesindholdet og videre er
mit bud på gymnasiefysikfagets bidrag til et almendannelsesindhold
formuleret i seks kompetencemål i kapitel 4.
Lærernes opfattelse af almendannelsesindholdet
De interviewede fysiklæreres opfattelse er entydigt, at gymnasiefysikfaget er en del af almendannelsesindholdet (jævnfør side 156). Dette
er måske ikke så overraskende deres uddannelse taget i betragtning,
men som det fremgår af afsnittet ‘lærerforståelser af almendannelsesbegrebet’ i kapitel 5, så er der en omfattende utilfredshed blandt de
interviewede fysiklærere over, at humaniorakollegaer på lærerværelset
ikke accepterer og/eller ikke forstår fysikfagets bidrag til almendannelse. Der synes ikke mange (hvis nogen?), der argumenterer for, at gymnasiefysikfaget skal tages væk fra gymnasiefagpakken. Man kan med
rimelighed antage, at de interviewede fysiklæreres humaniorakollegaer,
der ikke opfatter gymnasiefysikfaget som almendannende, til gengæld
ser gymnasiefysikfaget som relevant i forhold til gymnasieskolens studieforberedende formål. Opfattelsen af at gymnasiefysikfaget primært
er studieforberedende og ikke almendannende, er også en opfattelse,
der med rimelighed kan antages ligeledes er udbredt blandt gymnasiefysiklærere i stort omfang.2 De interviewede fysiklæreres begrundelser
for, at gymnasiefysikfaget bør være en del af almendannelsesindholdet,
er både af materialdannende og formaldannende karakter.
Aktørernes opfattelse af almendannelsesindholdet
Hvis de interviewede fysiklærere opfatter og refererer humaniorakollegaernes holdninger korrekt, så står deres humaniorakollegaers holdninger i skarp kontrast til et af formålene med den nye gymnasieordning,
nemlig at et øget fokus på naturvidenskabelige gymnasiefags bidrag til
2

Haue giver også udtryk for denne antagelse om gymnasiefysiklærere på side 73 i
kapitel 3.
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almendannelse er nødvendig for, at almendannelsesbegrebet afspejler
de centrale temaer i samfundsudviklingen i det 21. århundrede:
“Traditionelt er almendannelsen overvejende humanistisk og
samfundsvidenskabelig i sin orientering, og begge tilgange
skal fastholdes og uddybes. Det er imidlertid afgørende for
fremtidens demokratiske beslutningsprocesser, at borgerne
får en øget forståelse for den naturvidenskabelige og teknologiske udvikling. Derfor skal dette aspekt have en styrket
position i dannelsesdimensionen i de gymnasiale uddannelser.”
(Undervisningsministeriet, 2003, side 2)
FNU-rapporten, der synes at have været en stor inspirationskilde for den
nye gymnasieordning på det naturvidenskabelige område,3 skriver, at
det øgede fokus på naturfagenes bidrag til almendannelse skal resultere
i, at de tre hovedområder ligestilles i forhold til almendannelse:
“Der bør arbejdes med at udbrede en mere vidtfavnende forestilling om det almendannende; en forestilling som ligestiller
humanistiske, samfundsfaglige og naturfaglige aspekter.”
(Andersen m.fl., 2003, side 35. Forfatternes kursivering)
Almendannelsesindholdet i teoretisk forståelseskontekst
De interviewede fysiklæreres ønske om at lade fysikfaget få en plads i
almendannelsesindholdet og kravet om øget fokus på naturvidenskabelige bidrag til almendannelse, som er en af motivationerne, der ligger
bag indførelsen af en ny gymnasieordning, finder også støtte i langt størstedelen af den teoretiske litteratur, jeg har inddraget. (Se eksempelvis
Roberts (2007); Dolin m.fl. (2003); Laugksch (2000).)
Men i den teoretiske litteratur og i aktørlitteraturen er der langt fra enighed om, hvilket slags almendannende gymnasiefysikfag, der bør være
tale om. Skal metafaglighed og fagfaglighed integreres eller adskilles?
Hvis de skal integreres, hvordan skal det fagfaglige og metafaglige indhold da vægtes? Og hvis de skal adskilles bør undervisningen i enten
metafaglighed eller fagfaglighed da helt bortfalde? I hvor høj grad er almendannende gymnasiefysikundervisning pædagogisk muligt? Jeg vil
belyse disse spørgsmål ud fra den teoretiske forståelseskontekst i den
resterende del af dette kapitel ved først at se på fagfaglige kompetencers bidrag til almendannelse, dernæst metafaglige bidrag og endelig
vil jeg afslutningsvis vurdere relationen mellem fagfaglighed og metafaglighed for at placere de interviewede fysiklærere i den teoretiske
forståelseskontekst.
3

Rapporten bliver som nævnt på side 219 direkte citeret i undervisningsvejledningerne og rapportens kompetencebeskrivelse går også igen i undervisningsvejledningerne.
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Fagfaglighed

Jeg vil i dette afsnit først se på fagfaglighedens bidrag til almendannelse
ud fra den teoretiske forståelseskontekst ved at betragte fagfagligheden
som en helhed og dernæst undersøge de enkelte fagfaglige kompetencemåls bidrag til almendannelse.
De interviewede fysiklærere skelner ikke altid skarpt mellem mine tre
fagfaglige kompetencemål, når de begrunder fagfaglighedens bidrag til
almendannelse. Ofte ser de interviewede fysiklærere de fagfaglige bidrag til almendannelse i kraft af samspillet mellem de tre kompetencemål. Teoretisk fænomenforståelse uden tilknytning til gymnasiefysikfagets matematiske og eksperimentelle sider vurderer de interviewede
fysiklærere som en reducering af faget til orienteringsfag, jævnfør kapitel 5, side 182. De interviewede fysiklæreres syn på de enkelte fagfaglige
kompetencemåls bidrag til almendannelse vil jeg vende tilbage til senere. Jeg vil dog her nævne, at det eksperimentelle kompetencemål og
det matematiske modelleringskompetencemål indeholder bidrag til almendannelse, som ikke bliver realiseret i dag, hvilket de interviewede
fysiklærerne pædagogisk begrunder med, at eleverne har for svært ved
at designe eksperimenter og generelt har svært ved matematikken.
Jeg vil starte med at belyse nogle af de argumenter mod fagfaglighedens
bidrag til almendannelse, som er repræsenteret i den teoretiske litteratur
og aktørlitteraturen. Disse argumenter mod fagfaglighedens bidrag til
almendannelse er pædagogisk begrundet. Kernen i argumenterne er, at
den fagfaglighed som tænkes at bidrage til almendannelse er for svær at
tilegne sig for gymnasieelever og at fagfagligheden i gymnasiefysikundervisningen er uvedkommende for størstedelen af gymnasieeleverne.
Kort sagt er fagfagligheden svær og/eller umotiverende for eleverne.
(Se eksempelvis Paulsen (2003); Shamos (1995); Ingwersen (2002); Roth
og Barton (2004); Larsen (2003).)
Jeg vil løbende i dette kapitel vende tilbage til elevernes problemer med
at tilegne fagfaglighed og metafaglighed i gymnasiefysikken, da det er et
centralt emne både hos de interviewede fysiklærere og i den teoretiske
litteratur. Motivationsargumentet mod fagfaglighed er ikke så centralt
hos de interviewede fysiklærere og i den teoretiske litteratur, og vil
derfor blive undersøgt i dette afsnit, inden jeg ser på argumenter for
fagfaglighedens bidrag til almendannelse.
Årsagen til, at fagfagligheden kan virke umotiverende og uvedkommende, skyldes ifølge mange forfattere i den teoretiske litteratur, at der er
for langt mellem undervisningsindholdet i fagfagligheden og almendannelsesmålet. (Se eksempelvis (Duit m.fl., 2007, side 605).) I den engelsksprogede litteratur formuleres en sammenlignelig diskussion af forholdet mellem ‘scientific literacy’ og ‘scientific knowledge’:
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“In sum the link between scientific literacy and scientific
knowledge is rarely direct, usually complex and sometimes
very weak.”
(Jenkins, 2004, side 8)
En måde at mindske afstanden mellem fagfaglighed og almendannelse
er ved at gøre undervisningsindholdet i fagfagligheden mere virkelighedsnær for eleverne og ved at indrette et undervisningsfag, der har
mindre fokus på videnskabsfagets discipliner, end faget tidligere har
haft. Denne afvisning af fagfaglighedens bidrag til almendannelse kan
således forbindes med en kritik, der tager udgangspunkt i at opfatte
undervisningsindholdet i fysik som et ekstrakt af videnskabsfaget fysiks discipliner og metoder. Paulsen eksemplificerer denne opfattelse af
undervisningsfagets indhold således:
“Traditionelt tilstræbes energibevarelsen lært som et dekontekstualiseret begreb, eventuelt demonstreret ved svingende
penduler, sammentrykning af fjedre eller andre eksempler i
et skolelaboratorium.”4
(Paulsen, 2003, side 113)
Paulsens opfattelse af det traditionelle undervisningsindhold i fysikfaget, som han i øvrigt mener, er for svært for eleverne, er baggrunden for, at
han mener, at undervisningsfaget fysik er uinteressant for eleverne, fordi
faget ikke refererer til elevernes erfaringer og hverdag. I forlængelse af
denne kritik af undervisningsindholdet foreslår Dolin i overensstemmelse med holdningen, der kommer til udtryk i fysiklærebøger, læreplaner
og undervisningsvejledninger, som jeg har fortolket dem i kapitel 5, at
flytte fokus fra videnskabsfaget fysik til elevernes erfaringsverden:
“I et alment gymnasium som frekventeres af over halvdelen
af en ungdomsårgang synes det rimeligt at (genindføre) en
fysik som ikke lægger vægten på fysikken i laboratoriet, på
en udvikling af videnskabsfysikken, men som lægger vægten på fysikken i samfundet og hverdagen, på anvendelse af
fysikken. Eller som i det mindste forbinder de to sider.”
(Dolin, 2002, side 20)
Et aspekt af, at megen fysikundervisning virker umotiverende, er at fysikundervisning virker autoritært på eleverne, idet fysikundervisningen
ofte er docerende. Sjøberg giver følgende bud på årsagen til, at faget
kan virke autoritært på eleverne:
“Få fag er så preget av ‘riktige svar’ som naturfagene. I skole
og i studier dreier disse fagene seg ofte om en sosialisering
4

Konsekvensen er ifølge Paulsen, at begreberne skal kontekstualiseres igen for at
kunne indgå i metafaglig undervisning. Se senere diskussion på side 259.
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til å akseptere faglig autoritet - ikke å tvile på den. Sjelden
er det rom til egne undersøkelser, sjelden er det rom for
kritik, tvil og skepsis. Og filosofiske funderinger og historiske
eksempler er i beste fall anekdotisk ‘krydder’, i verste fall
uønsket utenomsnakk.”
(Sjøberg, 2000, side 47. Forfatterens kursivering)
Jeg vil vende tilbage til sidste del af citatet senere i afsnittet om metafaglige kompetencemål på side 253, men her blot fremhæve, at jeg mener, at
et mindre fokus på videnskabsfaget fysik og en større relatering af undervisningsfagets indhold til elevernes virkelighed synes fornuftig for at
undgå fremmedgørelse. Den begrundelse vil jeg nuancere og uddybe i
diskussionen af det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål, hvor
jeg vil argumentere for, at dette kompetencemål er et fornuftigt middel
både mod fremmedgørelse og basistankegang jævnfør Paludan (2000).
Kritikken af undervisningsfaget fysik som virkende autoritært er et pædagogisk problem, som ganske givet afskrækker mange elever fra at tilegne sig fagets bidrag til almendannelse. Ser man indholdsmæssigt på
gymnasiefysikundervisningens bidrag til almendannelse, så fremtræder
der et andet og antiautoritært billede af undervisningsfaget fysik. Lærer
‘C’ fortæller om dette – i hvert fald for ham – overraskende faktum:
“[C:] Vi har altså en 2.y, som jeg også har i fysik, som et
projekt omkring mønsterbrydere. Der har vi så haft nogle
elevsamtaler, hvor vi blandt andet snakker om, hvordan de
opfatter fagene. Jeg havde sådan en ide om, at de ville sige,
at matematik og fysik var enormt abstrakte og virkelighedsfjerne og hvor dansk og historie var meget tæt på, ikke? Så er
det præcist det modsatte. De mest konkrete fag i skolen, det
var fysik, det var matematik. Det mest abstrakte de kunne få,
det var dansk og historie. Når man så går ind på det, så siger
de; nå, men det er fordi i matematik og i fysik, der oplever
de kravene, der bliver stillet til dem, som meget specifikke.
Du skal løse den ligning, lave det forsøg, skrive den rapport,
bruge den formel. Og når de sidder i historie og dansk - og
det er deres udgave - og snakker og snakker og forsøger og
ligegyldigt hvad de siger, så siger læreren; ja, og hvad mener
så Birte. Og de ved aldrig rigtigt om, det de siger, egentlig
er det, som jeg vil høre eller om det var forkert, ikke. Så de
ligesom famler rundt i blinde. Og det undrer egentlig mig,
at de havde det på den måde der.”
(Interviewbilag, 2006, side 13, linie 376-392)
Pointen er her, at det at have styr på situationen er en forudsætning for
at opleve undervisning (og alle andre aspekter af virkeligheden) med
myndighed og således stå op mod autoriteter. Almendannende gymna-
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siefysikundervisning står således over for et dilemma. Undervisningen i
fagfaglighed har til formål at give eleverne myndighed, men den undervisning kan være umotiverende for eleverne, fordi de ofte oplever undervisningen som umyndiggørende. Der er med andre ord grænser for
omfanget af den grad elevers egne undersøgelser i naturvidenskab kan
være selvstændige, kritiske, kreative og udvikle intellektuel uafhængighed, fordi der er en modsætning mellem ønsket om, at eleverne opnår
dette mål og ønsket om at eleverne lærer centrale dele af fagfaglighed i
form af videnskabsfagets indhold og metoder. Fysikundervisningen skal
derfor forsøge at opnå en balance mellem:
“[...] pupil independence and the learning of established science.”
(Donnelly, 2004, side 774)
Jeg mener ligeledes, at det er vigtigt at opnå en sådan balance. Og der
er en vigtig grund til ikke at nedtone undervisning i fagfaglighed på
baggrund af elevernes manglende motivation, dels fordi gymnasiefysik som ovenstående citat peger på leverer ’rigtige’ og ’forkerte’ svar i
undervisningspraksis, som giver nogle elever fornemmelse af tryghed
og myndighed, men også på grund af at fagets insisteren på, at der er
op og ned, rigtigt og forkert indeholder en mulighed for, at ret ikke
bliver reduceret til et spørgsmål om (social, politisk, økonomisk eller
pædagogisk) magt. Ret kan således knyttes til rationalistisk baserede
argumenter og dialog, hvilket blandt andre Paludan argumenterer for:
“[...] der er en meget gammel, men meget stor værdi i, at den
vestlige kultur er så præget, som den trods alt er, af frigjort og
naturvidenskabelig tankegang, at det ideelt er argumentets
logiske styrke, der tæller, frem for f.eks. personers karisma og
dygtighed til slagord. Denne værdi skal gives videre. Ellers
forfalder vi til formørkethed og overtro og bundne tanker
og giver alt for let spil til dem, der måtte ønske at manipulere os. Derfor skal der undervises i naturvidenskabelig
tænkemåde, og derfor skal der være gode, endog meget gode, lærere i disse fag. De er måske endnu mere nødvendige
end de forskere og udøvere, der skal opretholde vores materielle verden.”
(Paludan, 2000, side 252)
Argumenter for fagfaglighedens bidrag til almendannelse er ofte knyttet
til fagfagligheden som helhed eller fagfagligheden set som naturvidenskabelig metode og tankegang knyttet til faget. (Blandt andre (Nielsen,
2002, side 43) og (Klafki, 1983, side 55-58).) Den hyppigste begrundelse
for, at naturvidenskabelig metode er centralt for almendannelse og som
Paludan også leverer i ovenstående citat, er, at den vaccinerer mod pseu-
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dovidenskaber og manipulation og styrker myndighed. (Se eksempelvis
Fourez (1997); Hansen og Olson (1996).)
Men det er ikke kun autonomi, som undervisningsfaget fysiks bidrag til
almendannelse begrundes ud fra, men også demokrati. De to begrundelser ligger tæt op ad hinanden, hvilket kommer til udtryk i nedenstående
citat af Sjøberg, hvor han fremsætter begrundelsen for demokratiaspektet ved at inddrage både tænkemåde og indsigt:
“I et demokrati er det et ideal at afgørelser kan baseres på
viden og argumenter, på fornuft og forhandlinger. I et fungerende demokrati er deltagerne autonome, selvstændige aktører, der ikke lader sig narre eller manipulere. I et demokrati
er det vigtigt, at folk har muligheder til at påvirke deres egen
situation. Skal man påvirke en situation, er det selvsagt helt
nødvendigt, at man forstår den – og at man er i stand til at
skelne mellem gode og dårlige argumenter.”
(Sjøberg, 2005, side 189. Forfatterens kursivering)
Der er mange forskellige opfattelser af demokrati og former for demokrati. Diskussionerne mellem de to danske demokratiteoretikere Alf
Ross og Hal Koch er et eksempel på dette. Er demokrati primært en
form for kultur eller er det en bestemt udformning af konstitutionen?
Er det måder at tale sammen på eller love og paragraffer? Er der tale om
borgerligt demokrati med parlamentarisme (indirekte demokrati), tredeling af magten og menneskerettigheder (ytrings-, trykke-, forsamlings-,
erhvervs-, og organiseringsfrihed) eller er der tale om en form for socialistisk demokrati med udvidelse af parlamentets politiske magt (især
over for erhvervsfrihed) og af direkte demokrati i civilsamfundet (arbejdspladser, boligforeninger, skoler med videre)? På grund af den meget brede sprogbrug, der er knyttet til demokratitermen, kan begrundelserne for demokratiargumentet for fysikfagets bidrag til almendannelse
også variere en hel del. Men der er konsensus om, at naturvidenskabelig
viden er vigtigt for at kunne deltage aktivt i et demokratisk samfund. Således er både kundskab og argumenter nødvendige ifølge Sjøberg for at
ruste sig til at indgå aktivt i beslutningsprocesser vedrørende samfundsmæssige problemstillinger med elementer af naturvidenskabelig karakter. Lidt anderledes formulerer arbejdsgruppen bag Undervisningsministeriets rapport “Naturvidenskab og almendannelse i gymnasiet” ved
at fokusere på kendskab til naturvidenskabelige emner:
“Stadig flere beslutningsprocesser i et demokrati er baseret
på naturvidenskabelige analyser. Skal man have forståelse
for og indflydelse på beslutninger, må man have kendskab
til visse naturvidenskabelige emner (fx drivhuseffekten), så
man velbegrundet kan tage stilling til politiske diskussioner.”
(Christensen m.fl., 2003, side 1)
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De interviewede fysiklærere inddrager både fagets indhold og metode i
deres (hyppigt inddragede) demokratiargument for, at fysikfaget bidrager til almendannelse (se eksempelvis side 165, side 166 og side 177 i
kapitel 5).
Demokratiargumentet er også hyppigt inddraget i den teoretiske litteratur. I listen over begrundelsesargumenter på side 52 i kapitel 3 nævner 12
ud af 13 forfattere således demokratiargumentet. Der er i den teoretiske
litteratur dog ikke kun støtte til, men også kritik af demokratiargumentet
for fysikundervisnings bidrag til almendannelse. Jenkins giver en kritik
af demokratiargumentet for ’scientific literacy’ (der kan lige så vel udgøre en kritik af demokratibegrundelser for fysikundervisnings bidrag
til almendannelse) og beskriver sin opfattelse af demokratiargumentet
således:
“For some defenders of participatory democracy, scientific
literacy offers a means of challenging and if necessary, countering scientific expertise.”
(Jenkins, 2004, side 5)
Jenkins problematiserer demokratiargumentet ved at stille et retorisk
spørgsmål:
“I would simply ask the question ‘What needs to be taught
and learnt in order to engage in any intellectually worthwhile way in a science lesson with issues such as depletion of the
ozone layer, global warming, stem cell research, the hazards
said to be associated with radiation from mobile telephone
masts, genetically modified organisms or food additives?’ In
reply, I would suggest, first that the essential categories and
modes of intellectual engagement required are related only
very indirectly to science and its methodologies and, secondly, there is some danger here of burdening science teachers
with responsibilities that they cannot realistically hope to meet.”5
(Jenkins, 2004, side 12)
Udover ovenstående kritik af den tynde forbindelse mellem naturvidenskab og naturvidenskabs metoder, så kritiserer Jenkins yderlige opfattelsen af, at indsigt i fænomeners natur og naturvidenskabens metodologi
er tilstrækkeligt til at deltage i en demokratisk debat om teknologi- og
naturrelaterede samfundsproblemer:
“Engaging with scientific claims by experts, organisations or
governments involves dealing with people and institutions
5

Jeg vil senere i afsnittet ‘Metafaglighed’ diskutere de interviewede fysiklærernes
rolle i forhold til metafaglig undervisning, som Jenkins her problematiserer.
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and inevitably demands skills that cannot be described as
scientific.”
(Jenkins, 2004, side 8)
Jeg mener, at denne kritik er berettiget, idet det er rigtigt, at bidrag fra
undervisning i fagfaglighed ikke udgør en tilstrækkelig betingelse for at
“engage in any intellectually worthwhile way.” Det er en vigtig pointe,
at naturrelaterede og teknologirelaterede problemer ikke blot kan løses
ved hjælp af naturvidenskab og teknologi. Eksempelvis overser naturvidenskabelige basisstuderende på RUC ofte den pointe og udtrykker
i det henseende scientistiske og teknologifikserede holdninger. (Se eksempelvis (Bakalus m.fl., 2002, side 57).)6
I forhold til demokratiargumentet er det derfor vigtigt at fastslå, at indsigt i fagfaglighed kun udgør en nødvendig – men ikke tilstrækkelig –
del af det at kunne deltage i demokratiske processer. Holdninger, metafaglig indsigt, argumentationsvurdering og argumentationsevner, forståelse for interessemodsætninger med mere er også nødvendige elementer
for med myndighed at kunne deltage i en demokratisk debat om naturrelaterede og teknologirelaterede problemer. Jeg mener, at Jenkins derfor
har ret i sin kritik af, at forståelse af naturvidenskabelig viden og metode
ikke er tilstrækkelig, men denne forståelse er dog alligevel nødvendig.
Det er vigtigt, at eleverne får reflekteret over fysikfagets nødvendighed,
men utilstrækkelighed i løsning af samfundsmæssige problemstillinger med fysikfaglige elementer gennem metafaglig undervisning. Dette
vender jeg tilbage til i afsnittet ‘Metafaglighed’.
En anden hyppig begrundelse i den teoretiske litteratur og aktørlitteraturen for, at gymnasiefysikfaget bidrager til almendannelse, er, at faget
udgør en central del af den vestlige verdens kultur. Således inddrager
7 ud de 13 forfattere i listen af begrundelsesargumenter på side 52 i
kapitel 3 kulturargumentet. Nedenstående citat af Hartling er en typisk
begrundelse for kulturargumentet for fysikfagets bidrag til almendannelse:
“Kendskab til fysik og naturvidenskabelig tænkemåde bør
efter min opfattelse være en del af et menneskes åndelige
udrustning på linie med kendskab til fx historie og kunst.
[...] måske allervigtigst - fordi naturvidenskabelig tænkemåde er et af de mest originale - måske det mest originale bidrag til menneskelig tænkning som vor kultur har frembragt. Betydningen for historie, filosofi og kunst, ja for hele
vores selvforståelse kan næppe undervurderes. Betydningen
6

Det er dog langtfra alle naturvidenskabelige basisstuderende på RUC, der abonnerer
på dette synspunkt. Se eksempelvis (Østed m.fl., 2002, side 42) eller (Nielsen m.fl., 2002,
side 51).
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for vores materielle omverden kan ikke diskuteres.”
(Hartling, 2000, side 14-15)
Fysiklærerne fremfører også kulturargumentet flere steder. (Se eksempelvis side 154.)
Ligeledes påpeger nogle af de interviewede fysiklærere på nytteargumentet som begrundelse for gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse, men denne begrundelse nyder ikke stor opbakning i den teoretiske litteratur. Når nytte nævnes i den teoretiske litteratur er det ikke i
forhold til at kunne løse praktiske problemer i hverdagen, men derimod
nytte i forhold til at undgå at blive fremmedgjort over for naturfænomener og teknologi. Eksempelvis tager både Sjøberg (2005), Fourez (1997),
Jenkins (2004) og Paludan (2000) afstand fra begrundelsen af fysikfaget (og dets bidrag til almendannelse) ud fra et snævert nytteperspektiv,
fordi der sjældent er fordele ved at kende til naturvidenskab i løsningen
hverdagens praktiske problemer. Jeg vender tilbage til diskussionen af
nytteargumentet i næste afsnit.

Teoretisk fænomenforståelseskompetencemål
De interviewede fysiklærere vil forbinde faget til omverdenen og gør
det ofte i den undervisning, jeg har observeret. Ligeledes fastholder
læreplanerne og undervisningsvejledningerne behovet for at fysikundervisningen knytter teori til elevernes erfaringsverden. Lærebøgerne
inddrager omfattende mængder af fænomener fra den nære natur og
teknologi. Det traditionelle billede af fysikundervisning som verdensfjern og meningsløs teoriterperi peger hverken interviewene, observationerne, bekendtgørelsen eller fysiklærebøgerne hen mod.
De interviewede fysiklæreres giver udtryk for, at det teoretiske fænomenforståelseskompetencemåls bidrag til almendannelse sker i kraft af
kendskab til den nære omverdens fænomener så som årstider, sol og måne, etc.. (S e side 163.) Desuden begrundes det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål ud fra demokratiargumentet, hvor eksempelvis
viden om atomkraftværker og fission nævnes som relevante fænomener.
(Se side 165.) Endelig nævnes nytteargumentet som en begrundelse for,
at det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål bidrager til almendannelse. Eksempelvis omtales kendskab til at reparere sit hus, kunne
læse og forstå sin el-regning, vide hvad tres dobbelt-V betyder på elpæren etc.. (Se eksempelvis side 163 eller side 164.)
Teoretisk fænomenforståelseskompetencemål i teoretisk
forståelseskontekst
Sjøberg er som nævnt skeptisk over for styrkelse af den praktiske nytte
gennem arbejde med naturvidenskab, da vi ikke bliver bedre til at begå
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os praktisk i hverdagen ved at lære naturvidenskab. Man behøver jo
ikke kendskab til elektrodynamik for at tænde lyset i stuen og benytte
mobiltelefonen eller for at vide, at man ikke bør kravle op i en mast i
tordenvejr. Der er forskel på at forstå, hvordan teknologien virker og på
at forstå hvorfor teknologien virker. (Sjøberg, 2005, side 185-186) Der er
stor forskel på at kende til den naturvidenskabelige forklaring på mange
af dagligdagens naturfænomener og på at kunne gebærde sig i naturen:
“Naturvidenskabsmænd mener, at videnskabens ideer, dens
begreber, love og teorier er vore bedste redskaber til beskrivelse og forståelse af den konkrete virkelighed som omgiver
os. Det er jo faktisk det, der har været drivkraften og visionen bag udviklingen af naturvidenskab! [...] Men det at forstå
virkeligheden er noget andet end at mestre den i konkrete situationer!”
(Sjøberg, 2005, side 187. Forfatterens kursivering)
Lægmandsopfattelser af eksempelvis termodynamiske og elektriske fænomener bygger ikke på videnskabelige forklaringer, da disse forklaringer oftest er unødvendigt sofistikerede i forhold til at holde ting varme og kolde eller undgå at få stød og skifte sikringer. Denne kritik af
nytteargumentet er dog ikke så overbevisende, hvis Sjøberg begrænser
sig til at se nytte i en snæver praktisk forstand og således kun ser på
hvorledes naturvidenskab praktisk set hjælper os til at begå os i dagligdagen. Men Sjøberg mener da også, at hvis nytteargumentet begrundes
ud fra, at det bidrager til almendannelse, så skal nytte ikke forstås i den
snævre betydning som praktisk nytte. Taler vi om nytte i forhold til at
undgå fremmedgørelse overfor natur, naturvidenskab og teknologi er
diskussionen en anden, nemlig en diskussion om, hvorvidt det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål bidrager til autonomi (Sjøberg,
2005, side 187). Paludan påpeger også som nævnt på side 137, at kendskab til videnskabelige forklaringer af naturfænomener styrker kritisk,
logisk og systematisk tænkning og desuden undersøgelsestrang, idet
man lærer, at man ikke skal tage det umiddelbare for givet. Jeg synes, at Paludans begrundelser er fornuftige og set ud fra selvforståelse,
omverdensforståelse og myndighed, så giver evnen til at skifte mellem
de videnskabelige repræsentationer og den fænomenologiske repræsentation en omverdensforståelse, der styrker myndighed og selvforståelse.
Noget af den teoretiske litteratur er ikke så klar som Paludan og Sjøberg,
når omverdensforståelse inddrages som argument for at naturvidenskab
bidrager til almendannelse. Eksempelvis giver Trefil (2008) ikke en begrundelse for, hvorfor omverdensforståelse bidrager til almendannelse.
I sin argumentation for et almendannelsesindhold fremsætter han en
naturvidenskabelig emnekanon (Trefil, 2008, side 177-187), hvilket gør
at hans almendannelsesforståelse kommer til at fremstå som en leksikal
form for almendannelse. Men overordnet set så finder de interviewede
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fysiklæreres snævre begrundelse for nytteargumentet ikke støtte i den
teoretiske litteratur.

Eksperimentelt kompetencemål
De interviewede fysiklærere giver flere forskellige begrundelser for at
inddrage eksperimenter i gymnasiefysikundervisningen. Den mest udbredte begrundelse tager udgangspunkt i undervisningspraksis. Eksperimentelt arbejde er en afvekslende og god måde at lære gymnasiefysik
på. (Se eksempelvis side 171.) Men der er også en række indholdsmæssige begrundelser. Eksempelvis peger nogle af de interviewede fysiklærere på at eksperimentelt arbejde er en central del af fysikfagets metode og
andre peger på, at det eksperimentelle arbejde viser, at det er virkeligheden, man snakker om i gymnasiefysikundervisningen.7 (Se side 169.)
Disse begrundelser for det eksperimentelle arbejde knyttes af fysiklærere til almendannelsesmålet. De interviewede fysiklærere peger også
på, at designdelen af det eksperimentelle arbejde bidrager til almendannelse, men at den del af det eksperimentelle arbejde ikke trives i
gymnasiefysik, fordi eleverne generelt set har svært ved denne kreative
del af eksperimentet. (Se side 171.) Endelig fremhæver flere af de interviewede fysiklærere den kvantitative databehandling som en central
del af det eksperimentelle arbejde. Denne del adskiller gymnasiefysikkens eksperimenter fra det eksperimentelle arbejde eleverne kender fra
folkeskolen. (Se side 173.)
Der er i den teoretiske litteratur både begrundelser af det eksperimentelle arbejde, der tager udgangspunkt i undervisningspraksis og begrundelser der peger hen mod undervisningsmål ((Jenkins, 2000, side 212),
(Reinhold, 2000, side 298-299)), men i den teoretiske litteratur og aktørlitteraturen fylder diskussioner af det eksperimentelle arbejdes pædagogiske aspekter, knyttet til hvordan man formidler stoffet, langt mere
end diskussioner af hvilke undervisningsmål det eksperimentelle arbejde indfrier. Det eksperimentelle arbejde i fysikundervisningen vurderes
sagt med andre ord i langt større omfang som middel end som mål.
Det hyppigst nævnte undervisningsmål i den teoretiske litteratur og
aktørlitteraturen, som det eksperimentelle arbejde bidrager til, er indsigt i fysikkens metode. (Se eksempelvis antologierne “Practical Science”
(Woolnough, 1991) og “Practical Work in Science Education – Recent Research Studies” (Leach og Paulsen, 1999)) Men der er også teoretisk litteratur og aktørlitteratur, som eksplicit diskuterer, hvordan eksperimentelt
arbejde bidrager til almendannelse (se eksempelvis Reinhold (2000)). Eksempelvis har Millar det synspunkt, at det eksperimentelle arbejde skal
gøre eleverne bedre til at følge og bedømme andres naturvidenskabelige
(praktiske) undersøgelser, samt at se styrker og begrænsninger i disse
7

Sidstnævnte begrundelse kan dog også have et pædagogisk sigte.
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naturvidenskabelige (praktiske) undersøgelser:
“But the aim of practical investigation should be to learn useful things about the nature of scientific enquiry, its strength
and its limitations – so that you can look with more insight
at other reported examples of scientific enquiry. The aim is
not – emphatically not – to enable students to become ”little
scientists” by using so-called ”authentic” science activities.
Rather it is to help students understanding how, in some
areas of enquiry, we (that is, the scientific community) have been able to attain such strong consensus that we find it
hard to think our ideas and explanations as anything other
than simply ”true” – whilst in other areas of great interest
and importance, there is still disagreement and dispute, even
though the same methods of enquiry are used.”
(Millar, 2001, side 3-4)
Ligeledes mener Jenkins, at eksperimenter styrker ‘metascience’, som
inkluderer epistemologiske og metodiske emner, og endda på en mere
direkte måde end den meget retorisk tunge metafaglige undervisning
og således bidrager det eksperimentelle arbejde til ‘scientific literacy’ og
‘public understanding of science’. (Jenkins, 2000, side 217) (Også (Duit
m.fl., 2007, side 605) knytter det eksperimentelle arbejde sammen med
’Nature of Science’.)
Der er stor enighed i den teoretiske litteratur om, at det eksperimentelle arbejde kun kan bidrage til ønskede undervisningsmål (direkte som
indirekte), hvis den ‘traditionelle’ eksperimentelle undervisning ændres
(se eksempelvis Reinhold (2000); Sjøberg (2005)). Eksempelvis mener Yager, at eksperimenter i den ‘traditionelle’ fysikundervisning:
“[...] are verification activities, that no real investigations are
conducted, that the correct answers to the activities are given
before the laboratory work begins.”
(Yager, 1991, side 22)
Yager mener, at man i stedet for burde have fokus på elevernes egne
spørgsmål, egne forklaringer og egne validitetsafprøvninger af sådanne
forklaringer (Yager, 1991, side 24). Samme kritik af eksperimentets rolle
i fysikundervisningen giver (Keller, 2002, side 33), der peger på tre karakteristika ved eksperimentets rolle i nuværende undervisningspraksis,
nemlig at formålet med eksperimentelt arbejde er at afprøve en kendt
lov, at eksperimentelt arbejde gennemføres på grundlag af meget udførlige øvelsesvejledninger og at produktet af det eksperimentelle ofte er
en rapport skåret over en standardform (og som i øvrigt ofte udleveres
med øvelsesvejledningerne).

7.1

Fagfaglighed

249

Også Jenkins ønsker at overlade kreativiteten, designprocessen med videre til eleverne og således forlade de lærerstyrede ‘kogebogsøvelser’,
idet han mener at formålet med det eksperimentelle arbejde ikke er
algoritmer, men kreativ aktivitet (Jenkins, 2000, side 212) og Sjøbergs
kritiske bemærkning om nuværende naturfagsundervisning “Sjelden er
det rom til egne undersøkelser, sjelden er det rom for kritik, tvil og
skepsis.” i citatet på side 239 peger i samme retning.
Der er ikke konsensus i den teoretiske litteratur om at det eksperimentelle arbejde bidrager til almendannelse. Eksempelvis mener (Trefil, 2008),
at ‘scientific literacy’ ikke har noget at gøre med at kunne bedrive naturvidenskab:
“[...] science is just as capable of deepening and enriching our
lives as are music and art. It makes no sense to demand that
students learn to do science in order to gain this appreciation
than it does to demand they learn to play the violin before
they attend a symphony concert.´´
(Trefil, 2008, side 32)
I forlængelse af denne opfattelse af det eksperimentelle arbejde opstiller
(Trefil, 2008) som nævnt i stedet for en naturvidenskabelig emnekanon,
som kerneindholdet i ’scientific literacy’. Trefils indvending mod det
eksperimentelle arbejdes bidrag til almendannelse står isoleret i den
teoretiske litteratur og er heller ikke en indvending, der kommer til
udtryk blandt de interviewede fysiklærere.
Den teoretiske litteratur inddrager som de interviewede fysiklærere både formidlingsmæssige begrundelser og almendannelsesbegrundelser
for at lave eksperimentelt arbejde i gymnasiefysikundervisningen. Den
teoretiske litteratur og de interviewede fysiklærere er også på linie ved
at kritisere nuværende eksperimentelt arbejde for at nedtone elevkreativiteten og det eksperimentelle arbejdes deraf manglende evne til at
bidrage til almendannelse.

Matematisk modelleringskompetencemål
De interviewede fysiklærere er som omtalt på side 181 splittede i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt en reducering af matematikken vil
styrke eller mindske gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse. Fysiklærerne er enige om, at det matematiske modelleringskompetencemål
bidrager til almendannelse og enige om at mange af gymnasieeleverne
har store kvaler i forhold til matematik (se side 179). Nogle af de interviewede fysiklærere mener, at man sagtens kan skære i matematikken i
gymnasiefysikundervisningen uden, at det forringer fagets bidrag til almendannelse. Andre af de interviewede fysiklærere giver udtryk for at
en reducering af matematikindholdet i fysikundervisningen er at smide
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barnet ud med badevandet (se side 181). Som fremhævet i kapitel 6 på side 219 så støtter bekendtgørelsen tanken om, at matematisk formalisme
snarere blokerer for end styrker gymnasiefysikundervisningens bidrag
til almendannelse. Ligeledes er den tydelige reduktion af matematisk
formalisme i fysiklærebøger (eksemplificeret ved min lille undersøgelse i kapitel 6) et udtryk for samme opfattelse, som gør sig gældende i
bekendtgørelsen.
I den teoretiske litteratur og i aktørlitteraturen afspejles de interviewede
fysiklæreres opfattelse af det matematiske modelleringskompetencemål,
idet både det matematiske modelleringskompetencemåls centrale placering i gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse og elevernes problemer med at anvende matematik anerkendes. Denne dobbelthed kommer
eksempelvis til udtryk i nedenstående to citater, der er fra Shamos’ “The
Myth of Scientific Literacy”:
“It is unrealistic to believe that one can fully appreciate the
broad reach of science without seeing firsthand role played in it by mathematical reasoning. Thus, innumeracy and
scientific illiteracy remain closely linked and should be regarded as two facets of the same problem.”
(Shamos, 1995, side 96)
Shamos er altså enig i matematikkens centrale rolle i forhold til ‘scientific
literacy’, men skriver senere i bogen at:
“We know [...] that quantitative analysis must be kept to a
minimum, that beyond seeking to demonstrate the vital role
of mathematics in the practice of science we cannot expect
students to be proficient in using it, at least not until major
changes occur in the way that mathematics is taught – if
then.”
(Shamos, 1995, side 226)
Matematikken skal altså stækkes så vidt muligt på grund af de studerendes vanskeligheder ved at tilegne sig og anvende matematik. Nogle
af de interviewede fysiklærere gav udtryk for, at nedtoningen af matematikken ikke var problematisk i forhold til elevernes forståelse af
fysikfagligheden. Denne pointe fremhæver Trefil (2008) også i forhold
til elevers tilegnelse af ‘scientific literacy’:
“In any case [...] it makes no sense to deny students the benefits of science because they don´t know mathematics than
it does to deny them War and Peace because they can’t read
Russian.´´
(Trefil, 2008, side 151)
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Matematikken blokerer altså for, at eleverne kan få glæde af naturvidenskab ifølge Trefil og han mener ikke, at eleverne går glip af noget,
hvis matematikken i naturfagsundervisningen udelades:
“Take Newton’s second law of motion as an example. In mathematical form it is F = ma (force equals mass times acceleration). I would argue that the statement ’The harder you
push on something, the faster it goes’ is a good enough rendering of this law for the purposes of scientific literacy. You
really don’t need the math.´´
(Trefil, 2008, side 30-31)
Men hvorfor ikke blot overlade de almendannende bidrag fra matematikken til matematikundervisningen, som det bliver foreslået af en af de
interviewede fysiklærere? (Se side 177.) Jensen mener, at gymnasiefysikfaget (som de fagkulturelle forhold er i øjeblikket) er det eneste fag i
gymnasiefagpakken, der underviser i matematisk modellering:
“[...] selvom kompetence i matematik er en nødvendig betingelse for kompetence i at anvende matematik, er det ikke
en tilstrækkelig betingelse. [...] der [er] en lang tradition hos
lærerne for først og fremmest at undervise i matematik i egen
ret. Derfor har det først og fremmest været i fysik at træningen i at anvende matematik til løsning af matematikeksterne
problemer har fundet sted.”
(Jensen, 2005, side 77)
Hvis gymnasiefysikundervisningen skruer ned for matematikanvendelsen uden, at der samtidigt skrues op for matematisk modellering i gymnasiematematikundervisningen, så mister man almendannelsesbidraget
fra det matematiske modelleringskompetencemål. Lektor i fysik og matematik på Nørre Gymnasium (og ph.d. i fysikkens didaktik) Verner
Schilling har samme pointe som Jensen (se (Schilling, 2002, side 12)) og
argumenterer imod, at man reducerer problemstillingen til et pædagogisk problem uden blik for den værdi, matematisk indsigt giver gennem
fysikundervisningen:
“[...] det er vigtigt at forstå at spørgsmålet om vi vil lade
formler og matematiske modeller indgå med tydelig vægt i
undervisningen eller ej, ikke blot er et pædagogisk problem.
Altså et spørgsmål om hvordan vi vælger at formidle det samme stof, “fysikken”. Formlerne og ligningerne er ikke bare et
sprog der kan erstattes med anvendelse af kun lidt eller slet
ingen matematik. Sådanne fremstillinger er langt fra værdiløse, tværtimod, og inden for mange emner er en vis tilpasning
af stoffet helt uomgængeligt. Man skal blot gøre sig klart at
den historie der fortælles slet ikke er den samme som den

252

Teoretisk forståelse

oprindelige, ikke tilpassede, den med formlerne. Og det der
mangler, er ikke uvæsentlige detaljer, men nogle dybe indsigter.”
(Schilling, 2002, side 13. Forfatterens kursivering)
De dybe indsigter Schilling omtaler, mener jeg bidrager til almendannelse, idet evnen til ’at kunne regne den ud’, at kunne kvantificere forskellige problemstillinger giver en større omverdensforståelse og dermed
myndighed og myndigheden bliver også styrket, idet man kan følge og
bedømme andres brug af matematisk modellering og selv udøve denne
kompetence jævnfør side 133 i kapitel 4.

Afrunding og præcision af fagfaglige bidrag til
almendannelse
Jeg vil i denne afrunding kort opsummere de områder, hvor de interviewede fysiklæreres holdninger og den teoretiske litteratur og aktørlitteraturen henholdsvis adskiller sig og ligger på linie med hinanden.
Både de interviewede fysiklærere, den teoretiske litteratur og aktørlitteraturen (samt aktørerne i kapitel 6) mener, at det er vigtigt at knytte
gymnasiefysikundervisningen til hverdagsfænomener i natur og teknologi. Dels af pædagogiske grunde, men også af almendannelsesmæssige
grunde. Nogle af de interviewede fysiklærere begrunder, at det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål bidrager til almendannelse ud
fra et nytteargument, hvilket er en begrundelse, som kritiseres i den
teoretiske litteratur og aktørlitteraturen. Der er i den teoretiske litteratur og aktørlitteraturen og blandt nogle af de interviewede fysiklærere
argumenter for, at det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål bidrager til almendannelse ud fra begrundelsen, at dette kompetencemål
styrker opfattelsen af, at gymnasiefysikfaget giver mere sammenhængende beskrivelser af virkeligheden end den umiddelbart opleves og
styrker kritisk sans og abstrakt tænkning.
Den teoretiske litteratur og aktørlitteraturen synes mere radikal i kritikken af det ‘traditionelle’ eksperimentelle arbejde end de interviewede
fysiklærere, som for det første benytter sig af klassiske gymnasiefysikforsøg i de fysiklektioner, jeg observerede og for det andet giver udtryk
for, at det eksperimentelle arbejde generelt set er et glimrende pædagogisk værktøj. Fysiklærerne giver udtryk for, at eleverne desværre ikke
evner at designe forsøgene selv, hvilket er en opfattelse den teoretiske
litteratur og aktørlitteraturen ligeledes giver udtryk for. Der er også enighed om, at det eksperimentelle kompetencemål styrker opfattelsen af, at
gymnasiefysikfaget kan sige noget med sikkerhed om virkeligheden og
at (mange) faglige påstande kan undersøges, fordi der er noget, der er
sandt og falsk, hvilket blandt andet er grundlaget for en rationel debat
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og dermed for en demokratisk kultur.
Den teoretiske litteratur og aktørlitteraturen er lige så splittet i spørgsmålet om matematikanvendelse som de interviewede fysiklærere; matematikanvendelse i fysikundervisningen er på den ene side bidragende
til almendannelse og på den anden side en af de største pædagogiske
udfordringer i fysikundervisningen, fordi mange elever har svært ved
matematik, hvilket kan medføre at matematikken i fysikundervisningen
snarere blokerer for end bidrager til almendannelse.
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De interviewede fysiklærere giver udtryk for, at metafaglighed bidrager
til almendannelse og giver flere begrundelser for, at det videnskabsteoretiske og det historiske kompetencemål bidrager til almendannelse.
Anvendelseskompetencemålet omtales ikke eksplicit af fysiklærerne i
interviewene.
Nogle af de interviewede fysiklærere giver udtryk for, at de ikke føler sig fagligt klædt på til at undervise i metafaglighed og desuden ser
nogle af fysiklærerne primært metafaglig undervisning som et redskab
i undervisningspraksis, der kan øge elevernes motivation i modsætning
til andre af de interviewede fysiklærere, som har fokus på metafaglighedens almendannende bidrag. (Se side 189 og side 190.)
I kapitel 5 viste min analyse af to fysiklærebøger, at hovedvægten på
metafaglige emner og problemstillinger er placeret i det første kapitel i
begge fysiklærebøger, hvilket jeg som nævnt på side 232 har fortolket
sådan, at forfatterne til fysiklærebøgerne ser metafaglighed som appetitvækker og motivationsfremmer. I samme kapitel side 223 argumenterer
jeg for, at bekendtgørelsen giver udtryk for, at metafaglig undervisning
på en og samme tid er almendannende og motiverende.
I det nedenstående vil jeg i den teoretiske forståelseskontekst først undersøge metafagligheds bidrag til almendannelse, dernæst undersøge
problemet med (nogle) fysiklæreres manglende lyst og/eller evner til at
undervise i metafaglighed og endelig vil jeg belyse metafaglig undervisning tænkt som primært værende motivationsskabende.

Metafaglige bidrag til almendannelse
Mængden af teoretisk litteratur og aktørlitteratur der omhandler metafaglige bidrag til almendannelse er temmelig omfattende.8 Betydningen
og omfanget af denne litteratur kan illustreres ved Roberts litteraturstu8

Her medtænker jeg også den engelske litteratur, som omhandler naturfags bidrag
til ‘scientific literacy’.
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die af ’scientific literacy’-termen, idet han opdeler termen i to versioner,
hvoraf den ene er reserveret metafaglige tilgange til ’scientific literacy’
(Vision II). De to versioner er:
Vision I “[...] this approach envisions literacy [...] within science.”
(Roberts, 2007, side 730. Forfatterens kursivering).
Vision II “[...] can be called literacy [...] knowledge about science-related situations in which considerations other than science have an important
place at the table.”
(Roberts, 2007, side 730. Forfatterens kursivering).
Jeg vil her fremhæve eksempler fra den teoretiske litteratur inden for
rammerne af de tre metafaglige kompetencemål, jeg formulerede i kapitel 4.
Det videnskabsteoretiske kompetencemål
I den teoretiske litteratur gives der grundlæggende to begrundelser for,
at det videnskabsteoretiske kompetencemål bidrager til almendannelse. Den ene begrundelse er, at naturvidenskabsteori kan problematisere
den positivistisk orienterede opfattelse af naturvidenskabelige teorier
og viden som objektive og universelle sandheder, der ofte er den naturvidenskabsteoretiske position, der implicit kommer til udtryk i naturfagsundervisning (Fourez (1997); Siegel (1989); Cawthron og Rowell
(1978)).9 Eleverne kan opnå en mere kritisk stilling til naturvidenskabelige begreber og teorier ved eksempelvis at påpege, at disse begreber
og teorier er resultater af en historisk proces og at observationer er
teoriladet (Duit m.fl., 2007, side 605). (Se også American Association
for the Advancement of Science (1993).) Den anden begrundelse for, at
det videnskabsteoretiske kompetencemål bidrager til almendannelse, er,
at kompetencemålet gennem undervisning i videnskabsteori kan vise
styrken i den unikke tilgang til virkeligheden, som naturvidenskabelig metode tilbyder (Siegel (1989); Donnelly (2004)). Målet er, at eleverne blandt andet opbygger en rationel kritisk tænkning og kan skelne
mellem karakteristika ved viden frembragt af fysikfaget og viden frembragt af lægmand, religion, pseudovidenskab eller andre videnskaber.
Således argumenterer professor i ‘Science Education’ ved University of
Leeds James F. Donnelly for, at det unikke bidrag fra naturfag til almendannelse10 består i “[...] the physicalist account of the world which
it offers.” (Donnelly, 2004, side 780-1). De to begrundelser kan synes
at stride mod hinanden, men afvisning af de naturvidenskabsteoretiske
9

Dette positivistiske syn karakteriserer filosoffen Thomas Nagel som ’a view from
nowhere’ og filosoffen Willard Quine som ’a cosmic exile’ (Donnelly, 2004, side 771).
10 Donnelly bruger termen ‘liberal education’ (Donnelly, 2004, side 778).
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positioner positivisme og relativisme/konstruktivisme kan godt forenes
i en pragmatisk position (Siegel, 1989, Side 53).
Det historiske kompetencemål
Der er ofte et overlap mellem det videnskabsteoretiske kompetencemål
og det historiske kompetencemål i den teoretiske litteratur, idet det historiske kompetencemål kan belyse, at naturvidenskabers begreber og
teorier er resultater af en (stadig igangværende) historisk proces og således ikke udtrykker objektiv sandhed (Fourez (1997); Council (1996);
Matthews (2000)). Det historiske kompetencemål behandles indgående
i Matthews (1994) og Matthews (2000). I “Time for science Education.
How Teaching the History and Philosophy of Pendulum Motion can
Contribute to Science Literacy” formulerer Michael Matthews11 formålet med det historiske (og videnskabsteoretiske) kompetencemål således:
“Such understanding is important at the present time as many critics of science raise issues whose resolution depends
upon an adequate grasp of the nature of science, an understanding of the procedures of theory choice in science, and
an appreciation of the relations of science to its cultural and
social milieu. Constructivists downplay the “truth seeking”
function of science, and emphasize the “interest serving”
function: The Pendulum story is a nice test case for these
alternative interpretations of science.”
(Matthews, 2000, side 18)
Anvendelseskompetencemålet
I kapitel 4 beskrev jeg anvendelseskompetencemålet som at “Kende til
og udøve refleksioner over, hvorledes fysikfaget indvirker på og er i samspil med andre fagområder, kultur, teknologi og samfundsudvikling.”
på side 140. Dette kompetencemål omtales ofte i den teoretiske litteratur
i sammenhæng med demokratiargumentet og kulturargumentet.
I forhold til demokratiargumentet knytter Jenkins (indirekte) an til anvendelseskompetencemålet i sin diskussion af demokrati på side 243,
idet han giver udtryk for, at netop undervisning i forholdet mellem naturvidenskab og politiske beslutninger kræver undervisning i anvendelseskompetencemålet, så eleverne ikke reducerer dette forhold til kun at
afhænge af enten indsigt i naturvidenskab eller indsigt i politiske beslutningsprocesser. Mange andre forfattere i den teoretiske litteratur nævner
vigtigheden i indsigten i eksempelvis atomkraft, global opvarmning og
bestrålede madvarer ud fra demokratiargumentet.
11

Michael Matthews er lektor på School of Education ved University of New South
Wales.
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I den teoretiske litteratur begrundes anvendelseskompetencemålets bidrag til almendannelse ud fra kulturargumentet. Roberts udtrykker kulturargumentet således: “[...] science as a cultural product – a thing of
beauty and elegance in its own right.” (Roberts, 2007, side 753) og Jenkins læner sig tæt op ad denne formulering med sin begrundelse for
kulturargumentet, der nærmest lyder, at der ingen begrundelse behøves
for at naturfag (og teknologifag) bidrager til almendannelse, fordi de
selv er vigtige kulturelle aktiviteter, hvilket uddybes med følgende:
“[...] science offers a distinct and powerful way of understanding the natural world wich justifies its claim to a seat at the
table of those who would profess to be liberally educated.”
(Jenkins, 1997, side 17)
Lignende begrundelse (eller mangel på begrundelse) for kulturargumentet findes eksempelvis i C.P. Snows "The Two Cultures"(Snow, 1998),
hos (Shen, 1975), der beskriver kulturel naturvidenskabelig dannelse
person som “[...] motivated by a desire to know something about science
as a major human achievement. [...] It is to science what art apprecation
is to art.” (Shen, 1975, side 49) og i Shamos’ ’true scientific literacy’ Shamos (1995). Og i (Osborne, 2000, side 236) og (Matthews, 1994, side 7)
argumenteres der for, at metafaglig undervisning eksplicit bør og kan
vise fysikfagets kulturelle aspekter.

Fysiklærernes manglende indsigt i humaniora
En del af den teoretiske litteratur berører fysiklærernes manglende evner til at undervise i metafaglighed (Bartholomew m.fl. (2004); Roberts
(2007); Ryder (2001); Kolstø (2001); Duit m.fl. (2007); Matthews (1991)).
De fleste forfattere mener, at løsningen er efteruddannelse, hvorimod
andre mener, at konsekvensen bør være at nedtone metafagligheden i
fysikundervisningen. Som resultat af større fokus på metafaglighed i
naturfagsundervisning følger en større bevidsthed om behovet for efteruddannelse af naturfagslærerne:
“It is increasingly recognized that appropriate courses in the
history and philosophy of science should be included in teacher education programs.”
(Matthews, 1991, side 13. Forfatterens kursivering)
Ligeledes mener Douglas P. Newton,12 at lærere i naturfagene skal efteruddannes, hvilket dog først bør ske efter, at der er foretaget en afklaring
af, hvad undervisningsmålene for og indholdet i metafaglig undervisning bør være (Newton, 1986, side 460). Kolstø (2001) argumenterer også
12

Douglas P. Newton er leder af fysik og naturvidenskab på en skole for 7. til 12.
klassetrin i Durham, England og er ph.d. i ‘Science Education’.
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for, at en efteruddannelse i almendannende gymnasiefysikundervisning
forudsætter en afklaring af, hvilket indhold i faget der bidrager til almendannelse:
“Science teachers and curriculum developers are faced with
several problems when science education for citizenship and
decision making on controversial issues are to be put in practice. One of these is the question of which content-transcending
topics should be taught in order to increase students’ competence in interpreting science-related statements. [...] A specification of well-reasoned topics would also contribute toward
satisfying the need expressed in the argument that science
teachers are not prepared well enough to teach these aspects
of science.”
(Kolstø, 2001, side 293)
Det andet syn på læreres manglende evner inden for undervisning i metafaglighed peger på, at de metafaglige krav til naturfagsundervisning
simpelthen overskrider grænserne for, hvad der er rimeligt at kalde naturfagsundervisning og dermed overskrider grænserne for, hvad lærere
i naturfag bør undervise i:
“[...] I have some reservations and anxieties about [...] whether many of the desirable qualities associated with it [scientific literacy] are best developed by science teachers or within
science lessons.”
(Jenkins, 2004, side 13)
Jeg tager senere fat i diskussionen, om hvorvidt metafagligheden reelt
gør naturfag til samfundsfaglige og humaniorafaglige orienteringsfag
eller ej. Her vil jeg blot opsummerende fastslå, at der i den teoretiske
litteratur på linje med de interviewede fysiklærere er en opfattelse af,
at metafaglighed bidrager til almendannelse, men at fysiklærerne (og
andre naturfagslærere) har svært ved at undervise i metafaglighed.

Motivation som begrundelse for metafaglighed
Motivationsbegrundelser for metafaglig undervisning kan deles op i to.
Den ene begrundelse er, at metafaglig undervisning motiverer flere elever til at vælge naturvidenskabskurser og naturvidenskabelige uddannelser. Den anden begrundelse er, at metafaglig undervisning motiverer de
elever/studerende, der undervises i naturvidenskab og dermed øger deres indlæring (Newton, 1986, side 457). Jeg vil – som de interviewede
fysiklærere – fokusere på den sidstnævnte (pædagogiske) motivationsbegrundelse.
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Kernen i det pædagogiske argument er, at metafaglig undervisning giver et mere autentisk billede af fysikfaget og får faget til at fremstå
mere ’menneskeligt’ ved eksempelvis at knytte historie (se eksempelvis
(Matthews, 1994)), politik, filosofi/videnskabsteori og etik (se eksempelvis Osborne (2000); Aikenhead (1994)) til gymnasiefysikundervisningen.
Men der er i den teoretiske litteratur også skepsis over for denne motivationsbegrundelse for metafaglighed. I forlængelse af problemerne med
ungdommens manglende motivation til at blive undervist i naturvidenskab skriver Sjøberg som citeret tidligere på side 239:
“Og filosofiske funderinger og historiske eksempler er i beste
fall anekdotisk ‘krydder’, i verste fall uønsket utenomsnakk.”
(Sjøberg, 2000, side 47)
Lige præcis en reducering af metafaglig undervisning til anekdotefortælling er det, som lærer ‘A’ argumenterer imod på side 190. Et andet
argument mod at reducere formålet med metafaglighed til at øge elevernes motivation er, at det ikke vil opfattes som motiverende af eleverne.
Eksempelvis afviser Jannik Johansen13 teknologihistorie og historisk fysik som gode motiverende indlæg i fysikundervisningen:
“Jeg har ikke eksplicit nævnt historisk fysik- og teknologihistorie [som gode historier der kan begejstre]. Det skyldes, at
jeg er skeptisk overfor i hvor høj grad det fænger eleverne,
og vi skulle gerne ende med fysik uden tårer!”
(side 49 Johansen, 2002, Min parentes)
Paludan diskuterer tankerne om at lokke flere studerende til de matematiske og naturvidenskabelige fag på de videregående uddannelser
ved at blødgøre disse fag. (Paludan, 2000, side 269-271) Selvom Paludans
diskussion handler om at lokke flere elever til naturvidenskabelige universitetsstudier, mener jeg, at de samme argumenter gør sig gældende i
diskussionen af den pædagogiske motivationsbegrundelse for metafaglig undervisning. Paludan mener for det første, at der ikke er brug for
blødgjorte naturvidenskabsfag. Men sukkerdrys på den naturvidenskabelige/matematiske levertran er heller ikke fornuftig, fordi:
“[...] måske er der ikke tale om faktisk at ‘blødgøre’ matematikken, men kun om at sminke den med et lille ydre lag
af noget mere lyserødt. Men det er også galt.”
(Paludan, 2000, side 269)
Paludan mener, at en dosis humaniora er falsk reklame og det vil ikke
virke, fordi når eleverne helst vil lære humaniora og samfundsfag, så
hjælper metafaglig undervisning som appetitvækker ikke. Eleverne vil
13

Jannik Johansen er fysiker og rektor på Frederiksberg Gymnasium.
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opdage, hvis formålet med den metafaglige undervisning blot er motivationsmæssigt (Paludan, 2000, side 270). Tilsvarende advarer (Roberts,
2007) mod at inddrage metafagligheden “[...] in a token fashion, only as
a source for motivating students in lessons.” (Roberts, 2007, side 769).
Og (Aikenhead, 1994, side 55-56) mener, at inddragelse af metafaglighed
i traditionel fysikundervisning for at gøre undervisningen mere interessant ikke tager metafagligheden alvorligt, hvilket blandt andet kan ses
ved, at eleverne ikke kommer til eksamen i det metafaglige indhold.

Afrunding og præcision af metafaglige bidrag til
almendannelse
Holdningen i den teoretiske litteratur og aktørlitteratur er positiv, som
blandt de interviewede fysiklærere, i vurderingen af, hvorvidt metafaglig undervisning bidrager til almendannelse.
Man kan i den teoretiske litteratur og aktørlitteraturen nemt finde opbakning til udmeldingen om den manglende lyst og/eller evne til at
undervise i metafaglighed, som kom til udtryk blandt nogle af de interviewede fysiklærere. I den teoretiske litteratur er der desuden stor
fokus på nødvendigheden af metafaglig efteruddannelse af lærere.
Som de interviewede fysiklærere er også den teoretiske litteratur og
aktørlitteraturen splittet i spørgsmålet om, hvorvidt det er et problem,
hvis metafagligheden bliver reduceret til motivation.

7.3

Relation mellem fagfaglighed og
metafaglighed

I fortolkningen af de interviewede fysiklæreres holdninger til relationen
mellem fagfaglighed og metafaglighed delte jeg holdningerne op ud fra
en adskillelsestese og en integrationstese (side 191). Først og fremmest
giver de interviewede fysiklærere udtryk for, at både fagfaglighed og
metafaglighed bidrager til almendannelse. Der er dog ifølge fysiklærerne en række pædagogiske overvejelser, som er afgørende for optimeringen af gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse – og her tilslutter
de fleste af de interviewede fysiklærere sig integrationstesen, idet de for
det første mener, at metafaglig undervisning altid bør bero på forudgående relevant fagfaglig undervisning. Metafaglig undervisning uden
fagfaglighed fungerer med andre ord ikke i praksis. Integration af fagfaglighed og metafaglighed ser fysiklærerne som en stor udfordring,
dels fordi ikke alle fysiklærere føler sig kompetente til at undervise i
metafaglighed og dels fordi eleverne erfaringsmæssigt har svært ved at
holde alle boldene i luften. Nogle af de interviewede fysiklærere berø-
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rer også dilemmaet i, at fagfagligheden bidrager til almendannelse og
at fagfagligheden blokerer for metafagligheden, fordi eleverne har svært
ved eksempelvis matematikken i den fagfaglige fysikundervisning – et
pædagogisk argument for adskillelsestesen.
Bekendtgørelsen knytter kun almendannelsesbegrebet til Fysik C, hvilket jeg som nævnt på side 225 i kapitel 6 har fortolket som en tilslutning
til adskillelsestesen, idet Fysik C samtidig er niveauet med størst vægtning af metafaglighed over for fagfaglighed.

Adskillelsestesen
Kernen i adskillelsestesen er, at indholdet bør fordeles på to fag, da det
er for ambitiøst at forsøge at få et fag til at favne både studieforberedende og almendannende undervisningsmål. Den teoretiske litteratur
og aktørlitteratur har som de interviewede fysiklærere også mange forskellige bud på indhold, der er nødvendigt at have med i gymnasiefysikfag, som alene har almendannelse som undervisningsmål. Det er
disse mange bud på almendannende indhold, som Matthews oplister
i diskussionen af, hvad der kræves af naturfagsundervisningen for at
styrke ‘scientific literacy’:
“Requirements for scientific literacy have been long debated. Sometimes the issue is expressed as a choice between
scientific competence and scientific literacy, or as a choice
between knowledge of science and knowledge about science, or even sometimes as knowledge about the discipline of
science, versus knowledge about the culture of science. Disciplinary knowledge of science has occasionally been elaborated as knowledge of scientific products and at other times as
knowledge of scientific processes, or inquiry skills.”
(Matthews, 1997, side 14. Forfatterens kursivering)
Denne ‘enten metafaglighed eller fagfaglighed’-tankegang, som Matthews taler om, kommer eksempelvis til udtryk hos Jenkins, der skriver:
“[...] if scientific literacy embraces attitudes, are we talking
about attitudes towards science or scientific attitudes?”
(Jenkins, 2004, side 3. Min kursivering)
Jenkins tager ikke stilling til, om han mener, at det primært er fagfaglighed eller primært metafagligheden, som bidrager til almendannelse,
men åbner op for at der må være tale om, at en undervisning i fagfaglighed ekskluderer metafaglighed:
“We [det fremgår ikke, hvem dette ’we’ indbefatter] would
also, perhaps, wish students to develop some insights into
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the role and predictive power of scientific and mathematical
modelling. It is, of course, possible to argue that scientific
literacy is best promoted by giving students a thorough grasp
of science itself to the exclusion of its external relations.”
(Jenkins, 2004, side 9. Min kursivering)
Der fremkommer i princippet to versioner af et almendannende fysikfag ved at adskille metafaglighed og fagfaglighed, hvor den ene version
anser fagfagligheden som det primære bidrag til almendannelse og metafagligheden eventuelt kan tjene som pædagogisk/motiverende middel
til at opnå dette undervisningsmål og den anden version anser metafagligheden som det primære bidrag til almendannelse og fagfagligheden som middel til at opnå dette undervisningsmål. De to versioner er
repræsenteret i citaterne på side 12 i kapitel 1, hvor Pihl-citatet repræsenterer den fagfaglige version og Zibrandtsen-citatet den metafaglige
version.
Tilhængere af ‘Pihl-versionen’ tager udgangspunkt i, at det i fysikfaget
primært er fagfaglighed, som bidrager til almendannelse. (Se eksempelvis American Association American Association for the Advancement of
Science (1993); Miller (2000).) Tilhængere af ’Pihl-versionen’ mener desuden, at det pædagogisk set er fornuftigt at nedtone metafagligheden,
fordi der ellers er alt for mange bolde i luften på én gang i fysikundervisningen. Eleverne bliver forvirrede og det er desuden for stort et krav
både at skulle mestre det fagfaglige og det metafaglige. Og det går ud
over elevernes tilegnelse af fagfagligheden og dermed fagfaglighedens
bidrag til almendannelse. En anden variant af denne version lyder, at
det er umuligt at give eleverne en uafhængig dømmekraft i forhold til
metafaglige problemstillinger (Shamos, 1995, side 216).
Der er ifølge tilhængere af ’Pihl-versionen’ en fare for, at fysikfaget bliver
et ‘kulturfag’, et ‘humaniorafag’ eller blot et ‘orienteringsfag’. Eksempelvis stilles det retoriske spørgsmål:
“Can science be taught so that it connects with attitudes, personal values, and political issues? This would indeed make
science a part of popular culture. But would it still be science?”
(Solomon, 1998, side 170-171)
Donnelly advarer også mod det, han kalder ‘the humanizing project’, der
betegner naturfagsundervisning med humanistiske mål14 og metafagligt
indhold:
“[...] the humanizing project [...] is not without legitimacy
or attractions. Yet it risks (or perhaps courts) two dangers.
14

Humanistisk her forstået som tankestrømningen humanisme og ikke fagområdet
humaniora.
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First, it risks losing sight of the distinctive quality of natural science. Second, it risks importing educational purposes,
aims, and methods on an ad hoc basis, part through a lack
of self-knowledge and self-confidence. Science educators can
appear to display a corrosive lack of faith in educational legitimacy of science as a body of knowledge. This is dangerous,
for the uncomplicated reason that the distinctive contribution
and claims of natural science within education ought to rest
on an appeal to its distinctive qualities. The central quality of
natural science is, as I claim, the physicalist account of the
world which it offers.”
(Donnelly, 2004, side 780. Forfatterens kursivering)
Bidrag fra naturfagsundervisning skal ifølge Donnelly altså afspejle naturvidenskabernes karakteristika og ikke styres af tilfældige og kortvarige uddannelsesmål. Desuden udtrykker Jenkins i citatet på side 257 en
bekymring for, at metafagligheden drejer naturfagsundervisningen hen
i retning af en humaniorafaglig undervisning således, at undervisningen rettelig ikke længere bør foretages af naturfagslærere eller foregå i
naturfagstimerne.
Hovedtrækkene i ‘Zibrandtsen-versionen’ af adskillelsestesen er, at metafaglig undervisning opfattes som fysikundervisningens primære bidrag til almendannelse (Eisenhart m.fl., 1996; Roth og Barton, 2004, Se
eksempelvis). Derudover har fortalere for denne version af adskillelsestesen det pædagogiske synspunkt, at fagfagligheden – især matematikken – er for svær og for abstrakt for de fleste elever og fagfagligheden
således blokerer for metafaglighedens bidrag til almendannelse. Dette
pædagogiske synspunkt tager afsæt i en kritik af, at videnskabsfagets discipliner og metoder dominerer i undervisningsfaget fysik, hvilket medfører at fagindholdet i undervisningsfaget simpelthen bliver for abstrakt.
Ifølge Jenkins er der eksempelvis problemer i obligatoriske sciencekurser i England, hvilket Jenkins forklarer som “Tyranny of abstractions”,
der kort sagt betyder, at de krav, der stilles til eleverne på kurserne, er
for abstrakte for en signifikant andel af eleverne. (Jenkins, 2004, side 12)
Derfor bør fagfagligheden minimeres, men ikke helt fjernes, da den er
en nødvendig forudsætning for metafaglig undervisning, selvom den
ikke i sig selv almendannende. Der er altså uanset forskelle på de to
versioner enighed om, at gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse må indeholde undervisning i fagfaglighed (Roberts (2007); Shamos
(1995); Centre (2005); Fourez (1997)). Eksempelvis skriver Shamos:
“Every science curriculum, regardless of its professed goals,
should at least make clear to students what science is and
how it is practised.”
(Shamos, 1995, side 224)
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Og litteraturstudierne af ’scientific literacy’ i (Roberts, 2007) peger i samme retning:
“There is no consensus about the meaning, or even the constitutent parts, of SL [scientific literacy] – with one exception:
everyone agrees that students can’t be scientifically literate if
they don’t know any science subject matter.”
(Roberts, 2007, side 735)
Man kan altså mene, at fysikfaget i gymnasiet bør være repræsenteret af
blot et af de to typer fag. Alternativt kan man mene, at gymnasiefaget
fysik bør splittes op i to fag, hvor det ene fysikfag har metafagligheden
i fokus og det andet fysikfag har fagfagligheden i fokus.15
Jenkins manglende udmelding i citatet på side 260 om, hvilken version
af adskillelsestesen han abonnerer på, er ikke repræsentativ for holdningen blandt foregangsmændene i 1990’ernes ændringer af det engelske
science curriculum, hvor Millar – som nævnt på side 54 i kapitel 3 – er
en central figur. Millar vil dele undervisningen i fagfagligheden og metafagligheden op i to kurser, hvor formålet med det metafaglige kursus
er ‘scientific literacy’,16 hvilket han begrunder pædagogisk således:
“The fundamental, I believe, for the problems of the science
curriculum is that it is trying to do two jobs. It aims to provide a sound foundation of scientific knowledge for those (a
minority) who want to go on to study science at more advanced levels, and perhaps make a career in science. And it also
aims to provide a good general knowledge and appreciation
of science for the future citizens (all students) - to enhance
their general “scientific literacy”. But the needs of these two
groups are very different and no single science course (or,
more fundamentally, no single type of science course) can
do both jobs well.”
(Millar, 2001, side 2. Forfatterens understregning)
Jeg nævnte på side 54, at også det danske naturfagsdidaktiske miljø har
ladet sig inspirere af det engelske arbejde med udviklingen af sciencefaget. Albert Paulsen formulerer således samme syn som Millar i (Paulsen, 2003, side 111-112). Og Dolin udtrykker sig i nedenstående citat
også på linie med Millar:
“Når man fx udleder eller omtaler kinematikkens bevægelsesligninger og lave[r] øvelser herom, vil dannelsen og al15

I forhold til det danske gymnasiums studieforberedende og almendannende formål
kunne man oplagt få den tanke, at det fagfaglige fysikfag kunne være det studieforberedende fag og det metafaglige fysikfag kunne være det almendannende fag.
16 Som vi skal se senere i dette afsnit, så ønsker Millar af pædagogiske grunde ikke
en fuldstændig reducering af fagfagligheden i den metafaglige undervisning.
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mendannelsen kunne tilgodeses ved samtidigt at diskutere
historiske og filosofiske aspekter (fx Galileis projekt, matematikkens styrke, modsætningen til hverdagstænkning osv.),
ligningernes hverdagsanvendelighed og deres begrænsninger.”
(Dolin, 2002, side 17)
Dolin giver i dette citat slet ikke udtryk for, at fagfagligheden helt skal
ud af undervisningen – tværtimod – men idet der ikke står “... almendannelse kunne også tilgodeses ved samtidigt ...” signalerer Dolin, at det
primært er den metafaglige undervisning, som bidrager til almendannelse.
Det er en generel indstilling blandt tilhængere af den version af adskillelsestesen, hvor der er to fysikfag, at mængden af fagfagligheden i
det ’metafaglige fag’ skal fastlægges ud fra pædagogiske overvejelser og
være indrettet således, at fagfagligheden på den ene side ikke blokerer
for metafagligheden ved, at eleverne drukner i de fagfaglige krav og udfordringer og på den anden side skal fagfagligheden stadigvæk udgøre
den nødvendige basis for den metafaglige undervisning. Eksempelvis
skriver Millar om den nødvendige fagfaglige basis:
“[...] In fact to achieve the kinds of aims outlined above [‘scientific literacy’] will necessarily involve practical work and
hands-on experiences [...] To put it bluntly, you cannot understand anything useful about science unless you understand
some science [...]”
(Millar, 2001, side 3)
I rapporten “Beyond 2000: Science education for the future” (Millar og
Osborne (1998)), der med Millar og Osborne som redaktører også argumenterer for adskillelsestesen, står følgende om fagfaglighedens blokering i rapportens anbefaling nummer 2:
”[...] the structure of the science curriculum needs to differentiate more explicitly between those elements designed to
enhance ’scientific literacy’, and those designed as early stages of specialist training in science, so that the requirement for
latter does not come to distort the former."
(Millar og Osborne, 1998, side 2010. Min kursivering)
Det pædagogiske argument for opsplitning af fagfaglighed og metafaglighed er så at sige, at det bedste bliver det godes værste fjende, hvis
man insisterer på et gymnasiefysikfag for alle, der forsøger at favne både
almendannende og studieforberedende undervisningsmål.
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Integrationstesen
Der argumenteres i den teoretiske litteratur og i aktørlitteraturen også
for, at fysikfaget i gymnasiet af almendannelsesmæssige grunde skal indeholde både fagfaglighed og metafaglighed. Det centrale i argumentationen er, at selvom fagfaglighed og metafaglighed synes at stritte i hver
sin retning, så lægges der i høj grad vægt på argumentet, at fagfagligheden ikke kan undværes, fordi fagfagligheden indeholder særlige bidrag
til almendannelse. Men fagfagligheden ses også som en forudsætning
for at kunne undervise fornuftigt i metafaglighed. Hvis gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse skal optimeres, så kan metafagligheden
heller ikke undværes, da metafagligheden også bidrager til almendannelse (se eksempelvis Council (1996); Donnelly (2004); Paludan (2000)).
Argumenterer man for integrationstesen, står man også over for at vurdere, hvorledes vægtningen af fagfaglighed og metafaglighed skal være
i forhold til hinanden almendannelsesmæssigt og pædagogisk set.
Hvis fagfaglighed og metafaglighed ikke integreres, så er der risiko for,
at mange bidrag til almendannelse fra metafagligheden går tabt, når fagfagligheden nedtones. Donnelly udtrykker således en bekymring for, at
fokus på metafaglighed i undervisningen medfører, at de unikke aspekter i naturvidenskaben drukner og naturvidenskabsfag dermed bliver
humaniorafag. Donnelly skriver i artiklen ”Humanizing Science Education”, at:
”[...] scientific knowledge can be in its own right a humanizing study. [...] Any study of the canonical knowledge of
science ought to stress the status and the limits of the account of the world which is offered, the warrants for it, and
its uncertainties, together with its social and technical implications and uses. But such questions should grow organically
from the subject matter of science and return to it.”
(Donnelly, 2004, side 781. Min kursivering)
Af den kursiverede del af citatet fremgår det, at Donnelly mener, at omdrejningspunktet i naturfagsundervisning bør være fagfagligheden, idet
metafagligheden skal tage udgangspunkt i fagfagligheden og kunne relateres tilbage til fagfagligheden igen. Også Paludan argumenterer for,
at naturvidenskabelige fags (og dermed fysikfagets) fagfaglighed har
noget at byde på i forhold til almendannelse. Naturvidenskabelige fags
bidrag til almendannelse kan ikke reduceres til kun at komme fra metafagligheden. Med andre ord udelukker et blindt fokus på metafaglighed
de fagfaglige bidrag og vice versa:
“Og hvad om lærerne fra alle fag så naturvidenskabelig almendannelse som en vigtig del af udviklingen af voksenidentitet? Kan man overbevise lærerne fra de humanistiske
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og samfundsvidenskabelige områder om, at deres elever bliver mere hele mennesker, hvis de lærer at interessere sig
også for andet end mennesker? Og kan man overbevise de
matematisk-naturvidenskabelige lærere om, at det er og naturligt skal være personlighedsudviklingen, der står i centrum
for de unge, således at naturvidenskabsundervisningen skal
trække samme vej, hvis den skal tiltrække dem? F.eks. ved
at hjælpe dem til at indse, at udvikling af naturvidenskabelig tankegang kan opfattes som et værdifuldt led i deres
personlige udvikling. Kan lærerne i disse fag hjælpe dem
til at forstå, at der er en værdi i naturvidenskabens ikkemenneskecentrerede verdenssyn, i at erkende de upersonlige
naturlove, som får planeterne til at følge deres baner gennem
evigheder, uanset hvad beboerne på én af dem monne tænke
og mene om det?”
(Paludan, 2000, side 276. Forfatterens kursivering)
Opfyldelsen af Paludans ønske vil involvere meget af den fagfaglighed,
som vi er bekendt med i nuværende fysikundervisning i gymnasiet samt
en metafaglighed, der endnu ikke helt har fundet sine ben i fysikundervisningen i gymnasiet.

7.4

Afrunding og opsamling

Jeg vil afrunde og opsamle dette kapitel ved hjælp af nedenstående figur
på side 267. Først vil jeg opsamle de tre positioner angivet i figuren
og dernæst placere de interviewede fysiklærere, aktørerne behandlet i
kapitel 6 samt positioner fra den teoretiske litteratur og aktørlitteraturen.
Til sidst vil jeg samle op på kapitlets afsnit om almendannelsesbegrebet.
Position A er placeret i øverste venstre hjørne for at signalere, at fagfagligheden i denne position anses som fysikundervisningens primære
bidrag til almendannelse. Position A kan også begrundes pædagogisk,
idet metafaglighed opfattes som et forstyrrende element i forhold til den
fagfaglige fysikundervisning.
Position B er placeret i øverste højre hjørne for at indikere, at både
fagfaglighed og metafaglighed i fysikundervisningen anses som bidragende til almendannelse. Pædagogisk set kan positionen begrundes ud
fra overbevisningen om, at fagfaglighed er forudsætning for, at metafaglig undervisning kan udfolde sit almendannelsespotentiale og/eller
metafaglighed kan motivere eleverne og gøre fagfagligheden mere tilgængelig.
Position C er placeret i nederste højre hjørne og repræsenterer den holdning, at metafagligheden er det primære bidrag til almendannelse. Pæ-
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Fagfaglighed
6

Position A

Position B

Position C

-

Metafaglighed
Figur 7.1 Jo længere man bevæger sig ud af de to akser, des større indflydelse
tillægges faglighedens vægtning i gymnasiefysikundervisningens bidrag til
almendannelse. Jeg har valgt at se på to forskellige typer begrundelser for de
tre positioner, nemlig almendannelsesmæssige begrundelser og pædagogiske
begrundelser. Umiddelbart kunne de tre positioner repræsenteres i en 2x2matrix, men jeg vil med akserne gerne med indikere, at der er mange
mellempositioner mellem placeringen af de indtegnede positioner. Egen figur.

dagogisk kan denne position begrundes ud fra argumentet, at fagfaglighed blokerer for metafagligheden og derfor for almendannelse.
De interviewede fysiklærere kan alle placeres i position B ud fra almendannelsesmæssige begrundelser. Derimod ser billedet lidt anderledes ud, hvis de pædagogiske begrundelser tages med. Eksempelvis vil
spørgsmålet om, hvorvidt metafaglighed kan leveres ordentligt af fysiklærere eller ej flytte nogle af de interviewede fysiklærere fra position
B over mod position A. Og eksempelvis vil spørgsmålet om, hvorvidt
det er overkommeligt for eleverne, at fysikundervisningen betjener sig
flittigt af matematisk formalisme og modellering betyde en forskydning
fra position B til position C.
Gennemlæsningen af undervisningsvejledningerne og læreplanerne for
Fysik A-, B- og C-niveauet viser, at indholdet af både metafaglighed og
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fagfaglighed øges fra Fysik C-niveauet over Fysik B-niveauet til Fysik Aniveauet. Det er således oplagt at opfatte Fysik A-niveauet som det mest
almendannende niveau og placere det i position B. Jeg har dog fortolket
den overordnede holdning i undervisningsvejledningerne og læreplanerne sådan at den placeres i position C. Årsagen til denne fortolkning
er at det kun er læreplanen for Fysik C-niveauet, der er det af de tre niveauer, som indeholder mindst fagfaglighed, at almendannelse nævnes.
Placeringen i af undervisningsvejledningerne og læreplanerne i position
C er således ikke et udtryk for, hvad der er muligt at argumentere for
ud fra forskellige enkeltdele af undervisningsvejledningerne og læreplanerne for Fysik A-, B- og C-niveauet, men derimod et udtryk for det
samlede indtryk af holdningen i bekendtgørelsen. Og da almendannelse
ikke nævnes i hverken læreplanen eller undervisningsvejledningen for
Fysik A-niveauet er placeringen af bekendtgørelsen i position C oplagt.
De to fysiklærebøger, som jeg har analyseret, er forskellige på to områder; “Spektrum – Fysik I” er mere matematisk end “Spektrum – Fysik
C”, som derimod har et mere omfattende metafagligt indhold. Da de
metafaglige elementer i begge bøger er placeret i det første kapitel, synes
metafaglighedens rolle primært at være af motiverende og pædagogisk
karakter. “Spektrum – Fysik I” vil således være tæt på position A og
“Spektrum – Fysik C” med en stærk reduktion af det matematiske og
kun metafaglighed i det første kapitel bør placeres hen mod nederste
venstre hjørne.
Jeg har i spørgsmålet om relationen mellem fagfaglighed og metafaglighed opdelt holdningerne i den teoretiske litteratur og aktørlitteraturen
i en adskillelsestese og en integrationstese. Yderligere er adskillelsestesen delt op i en Pihl-version og Zibrandtsen-version efter de indledende citater på side 12. Pihl-versionen er placeret i position A og
Zibrandtsen-versionen er placeret i position C. Dog er der en forskydning af Zibrandtsen-versionen over mod position B, idet et vist omfang
af fagfaglig undervisning ses som en nødvendig forudsætning for metafaglig undervisning. Integrationstesen er placeret i position B.
I den teoretiske litteratur, som jeg har belyst, er position A primært
pædagogisk begrundet. Kernen i begrundelsen er, at metafaglighed er
et forstyrrende element pædagogisk set og der herigennem mistes nogle
fagfaglige bidrag. Metafaglighed er almendannende, men den bør af
pædagogiske grunde ikke høre til i gymnasiefysikundervisningen.
Position B er almendannelsesmæssigt begrundet ved, at almendannelsesbidrag kommer fra både fagfaglighed og metafaglighed. Pædagogisk
set kan denne position begrundes ud fra argumentet, at metafaglighed
uden fagfaglighed ikke fungerer og at metafaglighed kan motivere for
fagfaglighed.
Position C er almendannelsesmæssigt begrundet ved, at metafaglighed
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udgør det primære bidrag til almendannelse og er begrundet pædagogisk ud fra argumentet, at fagfaglighed blokerer for metafaglighed og
dermed for almendannelse. Derfor bør fagfagligheden reduceres.
Den mest markante forskel på de interviewede fysiklærere og den teoretiske litteratur og aktørlitteraturen er, at alle de interviewede fysiklærere
bekender sig til position B ud fra almendannelsesmæssige begrundelser,
hvorimod det meste af teoretiske litteratur og aktørlitteraturen befinder
sig i position C og B. Inddrages de pædagogiske begrundelser også, så
deles de interviewede fysiklæreres position op, idet flere af de interviewede af ovennævnte grunde bevæger sig mod henholdsvis position
A og C. Nogle af de interviewede fysiklærere befinder sig dog stadig
i position B. De pædagogiske begrundelser, der inddrages i den teoretiske litteratur og aktørlitteraturen, gør position C mest dominerende,
men enkelte som eksempelvis Pihl placerer sig i position A.
Jeg har belyst almendannelsesbegrebet ud fra almendannelsesmål og almendannelsesindhold. Den teoretiske litteratur og aktørlitteraturen mangler en klar artikulation af koblingen mellem almendannelsesmål og gymnasiefysikfaget på grund af manglende eksplicit definition af almendannelsesmålet. Der er et mere klart billede af og mere velartikulerede
begrundelser i den teoretiske litteratur og aktørlitteraturen for, at almendannelsesindholdet også bør favne naturvidenskab og gymnasiefysikfaget.
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8 Konklusion og
perspektivering
Dette kapitel har to formål, nemlig at opsamle og konkludere på afhandlingens begrebsafklaring og undersøgelse samt perspektivere konklusionen både i forhold til afhandlingens metode samt den forskning,
som er oplagt at foretage i forlængelse af afhandlingens konklusion.

8.1

Konklusion

Jeg vil i dette afsnit gennemgå afhandlingens bidrag til fysikdidaktikforskningen ved på baggrund af afhandlingens litteraturstudier og empiriske studier først at fremhæve afhandlingens heuristiske bud på, hvorledes undersøgelser og diskussioner af gymnasiefysikfagets mål, undervisningens indhold og undervisningens tilrettelæggelse bør artikuleres.
Herefter vil jeg på baggrund af undersøgelsen af almendannelsesbegrebet i kapitel 3, formuleringen af de seks kompetencemål i kapitel 4
og meningskategoriseringen i kapitel 5, kapitel 6 og kapitel 7 give mit
bud på, hvorledes forholdet mellem gymnasiefysikfagets fagfaglighed
og metafaglighed bør relateres for at optimere gymnasiefysikundervisningens bidrag til almendannelse. Dermed giver dette afsnit et svar på
afhandlingens problemformulering:
Hvorledes bør fagfaglighed og metafaglighed i gymnasiefysikundervisning relateres for at optimere gymnasiefaget fysiks bidrag til almendannelse?

Afhandlingens heuristiske bud på artikulering af
problemfeltet
Jeg vil opsummere afhandlingens begrebsafklaring ved at give heuristiske bud på en artikulering af afhandlingens problemfelt ud fra fagets
mål, undervisningens indhold og undervisningens planlægning jævnfør
figur 1.1 side 6 i kapitel 1. De heuristiske bud tager form af en række
definitioner af begreber og begrebspar, som jeg mener, at didaktikere i
undervisningsverden eller forskningsverden bør inddrage som retningslinier i undersøgelser af gymnasienaturfags bidrag til almendannelse.
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Begrebsforståelse
Det har vist sig frugtbart at skelne mellem sprogbrug af termer og begrebsdefinitioner for ikke at havne i et forgæves forsøg på at indfange de
meget omfattende sprogbrug af centrale termer som eksempelvis almendannelse, didaktik og kompetence. Ved ikke at forveksle kortlægning af
sprogbrug med fastlæggelse af en bestemt sprogbrug fås begrebsdefinitioner rettet mod undersøgelse af problemfeltet snarere end vage konsensusbegrebsdefinitioner, der ikke har stor heuristisk værdi hverken for
forskere eller gymnasielærere.
Fagets mål
Carl Aage Larsens opdeling af undervisningspædagogikken i begreberne didaktik (i snæver forstand), metodik, praktik og pædagogisk filosofi,
hvor gymnasiefysikfagets mål, undervisningens indhold og undervisningens planlægning hører ind under didaktik og metodik, giver en
brugbar begrebsafklaring af fagdidaktikbegrebet og fagudtrykket ’didaktisk analyse’, der betegner den valgte tilgang til afhandlingens problemstilling. En didaktisk analyse knytter gymnasiefysikfagets almendannende mål sammen med undervisningens indhold og forudsætter
at man lægger sig fast på en sprogbrug af almendannelsestermen. Definitionen af almendannelsesbegrebet er altså et vigtigt styringsredskab
i vurderingen og begrundelsen af, hvilket fagligt indhold der bidrager
til almendannelse. Litteraturstudierne og empiristudierne viser, at en
manglende eksplicit artikulering af almendannelsesmål således svækker
koblingen mellem almendannelsesmål og almendannelsesindhold. I stedet for en definition af almendannelsesbegrebet fremsættes i litteraturen
og empirien ofte begrundelsesargumenter som eksempelvis demokratiargumentet og kulturargumentet, der kan karakteriseres som slogans. I
værste fald er sådanne begrundelsesargumenter heuristisk svage i undervisningsplanlægning, fordi de kan pege i mange forskellige retninger
og de er heller ikke særligt brugbare i uddannelsesforskning, da der er
risiko for at snakke forbi hinanden. Begrebet begrundelsesargument har
vist sig nyttigt til at karakterisere den mest udbredte tilgang til problemfeltet og som adskiller sig fra den didaktiske analyse.
Definitionen af almendannelsesbegrebet som myndighed, omverdensforståelse og selvforståelse knytter på fornuftig vis begrebet an til en
undersøgelse af forholdet mellem almendannelsesmål og almendannelsesindhold, idet fagfaglighed er centralt for omverdensforståelse og metafaglighed er centralt for selvforståelse. Myndighedsbegrebet giver almendannelsesdefinitionen et dømmekraftaspekt og et kritisk aspekt og
almendannelsesdefinitionen afviser således faglig idiosynkrasi og samfundsmæssig tilpasning.
Da der ikke eksplicit i afhandlingens definition af almendannelse er en
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afklaring af, hvorvidt almendannelse er et individuelt/elitært projekt
eller et kollektivt/solidarisk projekt, er det nødvendigt at argumentere
for, at ‘det almene’ i almendannelse her skal forstås således, at almendannelse i princippet er for alle og dermed et kollektivt begreb.
Undervisningens indhold
Det almene i almendannelse kan også pege hen mod almendannelsesindholdet. Den store afstand mellem gymnasiets almendannende mål og
gymnasiefysikundervisningens indhold kan reduceres betydeligt ved at
foretage en kompetencebeskrivelse af gymnasiefysikfaget. Med afhandlingens definition af almendannelsesbegrebet, hvor myndighedsbegrebet inkluderes og et leksikal almendannelsesbegreb afvises, er kompetencebegrebet meget brugbart til at bygge bro mellem undervisningens
mål og undervisningens indhold i gymnasiefysikfaget, fordi kompetencebegrebet er defineret således, at det indeholder et handlingsaspekt. For
tydeligt at signalere, at denne brobygning er formålet med min kompetencebeskrivelse (i stedet for eksempelvis at koble kompetencebegrebet
til en konstruktivistisk læringsteori med henblik på undervisningsplanlægning og undervisningsudførelse), benytter jeg begrebet kompetencemål, som peger hen mod det pædagogisk-filosofiske niveau.
I kompetencebeskrivelsen af et almendannende gymnasiefysikfag har
definitionerne og anvendelsen af begreberne fagfaglighed og metafaglighed været centrale. Ved at definere fagfagligheden som indsigt i videnskabsfagets discipliner, besiddelse af kompetencer i fysik og at kunne
bringe disse discipliner og kompetencer i anvendelse i faglige problemstillinger bliver videnskabsfaget fysik repræsenteret i beskrivelsen af
kompetencemålene. Og med definitionen af metafaglighed som værende
humaniorafaglige og samfundsfaglige perspektiveringer af og refleksioner over videnskabsfaget fysik, indfanger de to begreber tilsammen aktuelt og potentielt almendannende undervisningsindhold i gymnasiefysikfaget. Inden for fagfagligheden har jeg formuleret tre kompetencemål.
Det eksperimentelle kompetencemål og det matematiske modelleringskompetencemål ligger i forlængelse af andre kompetencebeskrivelser af
gymnasiefysikfaget, hvorimod det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål adskiller sig fra andre kompetencebeskrivelser. Dels ved at fokusere på, at en teoretisk forståelse af fænomener er centralt og dels
ved, at det inkluderer beskrivelser og forklaringer af natur- og teknologifænomener, hvor fagfagligheden benyttes. Denne definition af teoretisk fænomenforståelseskompetencemålet har en heuristisk styrke ved
at kunne afvise den opfattelse, at fysikfaglig forklaring af teknologiske
fænomener og naturfænomener er en del af metafagligheden. Afhandlingen argumenterer i stedet for, at disse fysikfaglige forklaringer er en
væsentlig del af fagfagligheden og påpeger at placeringen af disse fysikfaglige forklaringer inden for metafagligheden er en udvanding af
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begrebet metafaglighed.
Udover at begreberne fagfaglighed og metafaglighed har været nyttige i
formuleringen af min egen kompetencebeskrivelse, så har de to begreber
også været brugbare til at strukturere analyser og fortolkninger af forskellige aktørers begrundelsesargumenter. Således har jeg på baggrund
af fagfaglighed og metafaglighed skabt overblik over diskussionen af
gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse ved at strukturere positionerne i diskussionen ud fra en adskillelsestese og en integrationstese.

Undervisningens tilrettelæggelse
Afhandlingen har illustreret og begrundet, at det er vigtigt at inddrage
elevernes forudsætninger i undersøgelsen af optimeringen af gymnasiefysikfagets bidrag til almendannelse. Bestemmes almendannelsesindholdet alene ud fra almendannelsesmålet og en kompetencebeskrivelse
risikerer man, at ‘det bedste bliver det godes værste fjende’. Hvis opfyldelsen af fagets mål skal have en chance i gymnasiefysikundervisningen,
bør man foretage en bestemmelse af undervisningens indhold, der kan
realiseres på metodik- og praksisniveauet. Igen er det frugtbart at inddrage begreber fagfaglighed og metafaglighed, fordi de to begreber kan
danne overblik over og indsigt i forskellige argumenter for, hvorledes en
tilrettelæggelse af et undervisningsindhold, der både er almendannende
og realiserbart, bør artikuleres. Der er i den anvendte litteratur og empiri
nemlig ofte tale om enten en reducering af fagfagligheden (især matematikindholdet i gymnasiefysikundervisningen) eller en reducering af
metafagligheden. I arbejdet med disse overvejelser på det metodiske
og praktiske niveau er det desuden nødvendigt, i forhold til formålet
med at inddrage metafagligheden, at skelne mellem motivationsargumenter og pædagogiske argumenter således, at metafagligheden ikke
bliver reduceret til et motivationsmiddel. Ligeledes peger afhandlingen
ved hjælp af metafaglighedsbegrebet også på, hvor de centrale problemer kan være i gymnasiefysiklærernes forudsætninger for at undervise
i almendannende gymnasiefysik.

Hvorledes bør fagfaglighed og metafaglighed i
gymnasiefysikundervisning relateres for at optimere
gymnasiefaget fysiks bidrag til almendannelse?
Først vil jeg i dette afsnit præsentere de tre forståelseskonteksters analyser og fortolkninger af aktørernes svar på, hvorledes fagfaglighed og
metafaglighed bør relateres i gymnasiefysikundervisning for at optimere
gymnasiefaget fysiks bidrag til almendannelse og dernæst give afhandlingens svar.
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Aktørernes svar
De interviewede fysiklærere mener, at både faglighed og metafaglighed
bidrager til almendannelse. Således synes de interviewede fysiklærere,
at Fysik A-niveauet er mere almendannende end Fysik C-niveauet, da
Fysik A-niveauet indeholder mere fagfaglighed og metafaglighed. Fagfagligheden opfattes som bidragende til almendannelse, men også som
et nødvendigt grundlag for at metafaglig undervisning skal kunne bidrage til almendannelse, da metafaglig undervisning uden fagfaglighed
sagt med nogle af fysiklærernes ord reduceres til ‘snik-snak’ eller ‘mere
almen end dannende’. De interviewede fysiklærere mener dog også, at
en for stor vægtning af fagfaglig undervisning vil blokere for metafaglig
undervisning, da deres erfaring er, at de fleste af eleverne har svært ved
at lære det fagfaglige. Risikoen ved en for stor vægtning af fagfaglighed er, at eleverne måske ikke formår at lære den og derfor heller ikke
formår at bringe den aktivt i spil i metafagligheden.
Bekendtgørelsen vægter metafaglighedens bidrag til almendannelse over
fagfaglighedens bidrag til almendannelse, hvilket begrundes ud fra pædagogiske overvejelser. Således nævnes almendannelsesbegrebet kun i
læreplanen og undervisningsvejledningen for Fysik C. Fagfagligheden
i bekendtgørelsen har dog også en almendannelsesmæssig berettigelse
ud over at bidrage til almendannelse gennem metafaglighed, idet der
i bekendtgørelsen også peges på, at fænomenforståelse bidrager til almendannelse.
Begge analyserede fysiklærebøger inddrager både metafagligt og fagfagligt stof og vægter teoretisk fænomenforståelse højt. “Spektrum – Fysik
I”, som er skrevet til fysikundervisning i den forrige gymnasieordning,
har et kortfattet metafagligt indhold i første kapitel. “Spektrum – Fysik
C”, der er skrevet til fysikundervisning i den nuværende gymnasieordning, har også kun et metafagligt indhold i det første kapitel, men her er
det metafaglige indhold dog mere omfattende end i “Spektrum – Fysik
I”. Derimod er matematikindholdet i “Spektrum – Fysik C” stærkt reduceret. “Spektrum – Fysik I” vægter således samlet set fagfagligheden
højere end “Spektrum – Fysik C”.
I den teoretiske litteratur og aktørlitteraturen vægtes metafaglighedens
bidrag til almendannelse over fagfaglighedens bidrag. Der argumenteres
i litteraturen dog for, at både metafaglighed og fagfaglighed bidrager til
almendannelse, men i meget af litteraturen argumenteres der ud fra
pædagogiske overvejelser for at reducere fagfagligheden, så den ikke
blokerer for metafagligheden.
Afhandlingen argumenterer for, at Fysik C-niveauet af aktørerne i den
teoretiske forståelseskontekst betragtes som mere almendannende end
Fysik A-niveauet og nogle af aktørerne i den teoretiske forståelseskontekst anbefaler derfor eksplicit en adskillelse af gymnasiefysikfaget i et
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almendannende fysikfag for lægfolk og et studieforberedende fysikfag
for elever, som vil gøre naturvidenskabelig karriere.
Afhandlingens svar
Afhandlingens svar på problemstillingen tager udgangspunkt i synspunktet, at både fagfaglighed og metafaglighed bidrager til almendannelse. Det unikke bidrag som gymnasiefysikfaget kan levere til selvforståelse, omverdensforståelse og myndighed kan udtrykkes ved tre
fagfaglige kompetencemål og tre metafaglige kompetencemål.
De tre fagfaglige kompetencemål er teoretisk fænomenforståelseskompetencemål, eksperimentelt kompetencemål og matematisk modelleringskompetencemål.
Det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål sigter mod at kende
til og kunne skifte imellem på den ene side de repræsentationer af naturfænomener og teknologifænomener, som man møder i hverdagen og på
den anden side fysikfagets teoretiske forståelse og repræsentationer af
disse fænomener. Det teoretiske fænomenforståelseskompetencemål giver omverdensforståelse gennem en almen orientering i forhold til naturog teknologifænomener, hvilket bevirker at eleverne bliver mindre fremmedgjorte over for dele af virkeligheden. Desuden giver elevernes oplevelse af, at gymnasiefysikfaget kan give sammenhængende forklaringer
af natur- og teknologifænomener i modsætning til hverdagstænkningens
ofte modstridende og ukorrekte lokale forklaringer, en undersøgelsestrang og øger derudover en kritisk indstillet tankegang hos eleverne.
Disse sammenhængende forklaringer af fænomener giver også eleverne
en erkendelse af, at dele af omverden består af regelmæssigheder og
er lovbundet – og en erkendelse af at fysikfagets forklaringer af disse fænomener er et eksistensbevis for, at rationel tænkning er mulig.
Mindre fremmedgørelse, større undersøgelsestrang, kritisk tankegang
og rationel tænkning er i høj grad indsigter og evner, som bidrager til
almendannelse.
Det eksperimentelle kompetencemål udvikler sans for og forståelse af
det systematiske og kontrollerede eksperiments forberedelse, udførelse,
databehandling, validitet og reliabilitet. Det eksperimentelle kompetencemål bidrager til omverdensforståelse ved, at eleverne gennem eksperimentelt arbejde erfarer, at man kan forudsige visse hændelser i naturen
og at dele af virkeligheden er struktureret og lovbundet. Erfaringen af,
at man selv på antiautoritær vis – det vil sige uafhængigt af, hvad autoriteter siger – kan få omverdensforståelse ved at undersøge sagsforhold
i dele af naturen, styrker selvforståelse og myndighed.
Det matematiske modelleringskompetencemål giver evnen til at vurdere andres brug af matematiske modeller og evnen til at kunne formalisere fysikfaglige problemstillinger. Gennem det matematiske modelle-
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ringskompetencemål får eleverne indsigt i, at dele af virkeligheden er
struktureret og at det er muligt at beskrive dele af virkeligheden med
matematisk formalisme, hvilket øger elevernes omverdensforståelse og
mindsker elevernes fremmedgørelse over for naturen. Elevernes oplevelse af selv at kunne løse åbne problemstillinger og finde ’rigtige svar’ har
antiautoritære aspekter og øger elevernes selvforståelse og myndighed.
De tre fagfaglige kompetencemåls bidrag til almendannelse skal ikke
kun ses isoleret, da samspillet mellem de tre kompetencemål øger deres
bidrag til almendannelse.
I undervisningsfaget fysik udspænder de tre metafaglige kompetencemål; videnskabsteoretisk kompetencemål, historisk kompetencemål og
anvendelseskompetencemål de metafaglige bidrag til almendannelse.
Det videnskabsteoretiske kompetencemål giver indsigt i, “hvad man
ved, når man ved fysik”. At vide hvad man ved er lig selvforståelse og dæmmer op for en positivistisk opfattelse af, at fysikfaget kan
give absolutte sandheder. At vide at der er træk ved virkeligheden,
der kan vides med sikkerhed, er en omverdensforståelse, der afviser
en relativistisk fortolkning af den viden fysikfaget leverer. Det videnskabsteoretiske kompetencemål giver således eleverne en dømmekraft i
spændingsfeltet mellem epistemologisk konstruktivisme og naiv videnskabelig realisme.
Det historiske kompetencemål giver indsigt i, at fysikfaget udvikler sig
og indsigt i nogle af dynamikkerne i denne udvikling. Denne indsigt
kan betegnes som historisk dømmekraft, der er central i vurderingen
af den type viden fysikfaget frembringer. Den historiske dømmekraft
giver en kvalificeret vurdering af formål, muligheder og begrænsninger
i forhold til fysikfagets udvikling.
Anvendelseskompetencemål giver indsigt i, hvorledes fysikfaget indvirker på andre fagområder, kultur, teknologi og samfund Anvendelseskompetencemålet bidrager til almendannelse, fordi det giver eleverne
dømmekraft i forhold til fysikfagets samfundsmæssige, videnskabelige,
teknologiske og kulturelle rolle. Fysikfaget giver en omverdensforståelse,
der ved hjælp af dømmekraften skal vurderes i forhold til omverdensforståelser leveret gennem andre fag og gennem hverdagserfaringer. En
sådan dømmekraft øger elevernes myndighed.
Der er i de tre metafaglige kompetencemål overlap i forhold til almendannelsesbidrag og indhold. Læring og anvendelse af de tre kompetencemål kan derfor i praksis ikke adskilles fra hinanden og samspillet
mellem de tre metafaglige kompetencemål øger metafaglighedens bidrag til almendannelse.
I relationen mellem metafagligheden og fagfagligheden, anses fagfagligheden i afhandlingen som grundlæggende for metafagligheden, da
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metafagligheden er en hybrid mellem fysik på den ene side og humaniora og samfundsvidenskab på den anden side. Metafaglighed uden
fagfaglighed er sagt lidt polemisk blot ‘metalighed’ og har derfor ikke
sin plads i en almendannende gymnasiefysikundervisning.
Fagfaglig gymnasiefysikundervisning bidrager således både direkte til
almendannelse og indirekte gennem den metafaglige undervisnings bidrag til almendannelse. Mængden af fagfaglighed i undervisningen skal
altså ikke kun afgøres ud fra metafaglighedens bidrag til almendannelse, men også ud fra fagfaglighedens direkte bidrag til almendannelse.
Desuden vil en alt for omfattende reducering af fagfaglighed, som det
fremgår af ovenstående, også medføre en reducering af metafaglighedens bidrag til almendannelse og dermed hele fysikfagets bidrag til
almendannelse. For at undgå at eleverne overbyrdes bør en reducering
af gymnasiefysikfaget i stedet for ske ved at fokusere på få eksemplariske undervisningsforløb, der går i dybden med problemstillinger, som
indeholder både fagfaglighed og metafaglighed.

8.2

Perspektiveringer

I dette afsnit diskuteres styrken af afhandlingens konklusion ved at vurdere den anvendte metodes styrker og svagheder. Dernæst vil jeg se på
fremtidig forskning, der synes at være relevant med udgangspunkt i
afhandlingens konklusion.

Den anvendte metodes styrker og begrænsninger
Først vil jeg reflektere over med hvilken styrke afhandlingen har svaret
på problemformuleringen ved at se på metodens gyldighed og pålidelighed. For at sikre gyldigheden af problembesvarelsen er de tre forståelseskontekster sat i relation til hinanden for at vurdere de forskellige
aktørers genkendelighed af hinandens holdninger. Svarets genkendelighed kunne dog have været større, hvis jeg havde ladet de interviewede
fysiklærere gennemlæse transskriptionerne af interviewene for at opnå
højere grad af genkendelighed. Sammenligningen af tre forståelseskontekster og meningskategoriseringen sikrer desuden, at svaret bliver mere
konsistent, da en sådan sammenligning kan placere udtrykte erfaringer
og holdninger som værende unikke eller generelle eller et sted midt
imellem.
Fortolkningerne af interviewene kunne blive mere pålidelige, hvis flere forskere uafhængigt havde arbejdet med samme interviewmateriale
og senere sammenlignet fortolkningerne. Pålideligheden af svaret må
derfor bero på at andre forskere i det mindste vurderer mine fortolkningsresultater som mulige.

8.2

Perspektiveringer
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Samlet set vurderer jeg, at afhandlingens svar kunne have været stærkere, men samtidigt mener jeg også, at afhandlingens metode som den
udfolder sig i analyserne og fortolkninger af den anvendte teori og empiri sikrer, at svaret er stærkt nok. Sagt med andre ord er afhandlingens
konklusion gyldig og pålidelig.

Forskningsperspektiver
Jeg vil som nævnt i dette kapitels indledning afrunde med at perspektivere konklusionen i forhold til den forskning, som er oplagt at foretage i
forlængelse af afhandlingens problembesvarelse. Det ville være relevant
med udgangspunkt i denne afhandlings arbejde med at undersøge en
optimering af almendannende gymnasiefysikundervisning at udfolde
et almendannende gymnasiefysikundervisningsindhold i mere specifik
grad for at kunne bygge bro mellem det didaktiske niveau og metodikniveauet og undervisningens udførelse. Dette arbejde kunne bringe bedre
forståelse af mange af de uafklarede pædagogiske spørgsmål i forhold
til den optimale relation mellem fagfaglighed og metafaglighed i en almendannende gymnasiefysikundervisning. Denne forskning ville være
oplagt at knytte til en konstruktivistisk læringsteori med kompetencebegrebet som omdrejningspunkt. Jeg mener desuden, at aktionsforskning
i samarbejde med gymnasiefysiklærere som metodisk tilgang vil være
oplagt, da det ville øge muligheden for at gøre forskningsresultaterne
så anvendelige og relevante for gymnasiefysikundervisningen.
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A.1

Frederiksberg Gymnasium

Interview den 31. oktober 2005. Lærer C og E
I har undervist i emnerne henholdsvis mest lys og så energiformer og varmebegrebet. Hvilke elementer er der i den undervisning, synes I, der kunne pege
hen imod at være almendannende.
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E: Det er jo tilfældigheder, at jeg har kastet mig over lys, fordi energi
kunne også være et naturligt sted at starte. Men det hænger jo
lidt sammen med at vi kunne komme ind på ungdomslaboratoriet
på en blokdag og så ville jeg ligesom have kørt noget i stilling
inden. Og begge dele både energi og lys er jo ting, som ligger i
kernestoffet som vi skal igennem på et eller andet tidspunkt så [...]
Jeg underviser i astronomi også og lyset er jo det eneste, vi kan
bruge til at få informationer og derfor skal de vide noget om lys for
at kunne få den information ind om, hvad der sker ude omkring
dem. Både det synsindtryk de selv får, når de kigger rundt på
hinanden eller når man kigger ud i rummet. Det er sådan set, hvad
baggrunden er for at jeg ville have det på nuværende tidspunkt.
Ellers har jeg typisk haft det liggende i 2.g tidligere. Så jeg er lidt
spændt på om, det er for stor en mundfuld at kaste sig ud i nu,
men [...]
C: Baggrunden for at vælge i fysik sådan rent pædagogisk er jo, at
så længe man ikke inddrager arbejdssætningen og mekanikkens
energibegreb, så er det jo forholdsvis simpelt at gå til. Så går man
via varmenergien og elektrisk energi og via måleapparaterne, så
kommer man meget hurtigt ind i energiverden og så er der et hav
af eksperimenter, som er forholdsvis simple med meget enkel matematik i. Så man kan kan undersøge forskellige ting, ikke. På den
måde synes jeg, at det er et godt emne til eleverne. Og så hænger
det sammen med, at jeg synes i virkeligheden, at det som gør fysik
til et fag, som jeg synes alle bør have, det er det, man kalder det
rationelle projekt, ikke. At man faktisk kan sige noget om naturen
med en vis sikkerhed, ikke. Så jeg synes, at den naturvidenskabelige arbejdsmetode det er for mig at se en vigtig del i det og
der synes jeg, at energi er meget godt, fordi en af de ting, som er
svært omkring det med arbejdsmetoden, det er at se forskel på,
hvad er empiri og hvad er teori. Det synes jeg det er noget enormt
spændende. Det er på en eller anden måde vigtigt. Og så at sige der er energi jo godt, ikke. For der er masser empiri, der er
masser af målinger, man kan lave, ikke. Selve energibegrebet og
energiomformingerne de er jo rent teori. På det niveau er der jo
ikke nogen [...] man kan jo slet ikke fastlægge det. Det er et rent
kunstbegreb, ikke. For at forklare nogle ting, ikke. I ens verden.
Der synes jeg på en eller anden måde, at den der skelnen imellem
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overflade og bagvedlæggende årsager er vigtig. Så, og så synes jeg
jo, det har - det kommer jeg ikke ind på her - det er også vigtigt
for mig at fortælle, at jeg synes, det er vigtigt for mig at nedbryde
naturvidenskabens autoritet for eleverne, sådan så de ikke falder
på maven for eksperter. På den måde, at når man nu ligesom ved,
at okay naturvidenskaben i dag det er vores viden i dag og den
skifter. Den er resultatet af en lang historisk udvikling og vi er
ikke færdige, den fortsætter. Så det er sådan at relativere den skråsikkerhed, som jeg synes, at mange af naturvidenskabsfolk giver
sig til at optræde med i medierne.
Så i lyset af det, hvordan har for eksempel den undervisning, som du [C] har
lavet, så ind til videre for eksempel med klassen, så båret hen mod de mål?
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C: Jamen, det har jo ikke båret ret meget hen mod de mål andet end,
at vi snakker lidt om, hvad [...] altså det er jo også en slags introduktion til fysiks forskellige elementer, ikke. Det der med teori,
empiri, forklare fænomener i ord, forklare fænomener ved hjælp af
matematisk form, det er sådan set de elementer, vi har forsøgt at
træne med dem. Det er sådan det grundlæggende. Så vi kommer
ikke op på de høje nagler endnu, vel. Men ideen er da senere hen
også, vi kan komme til at diskutere teoriers gyldighed. Hvordan
man begrunder teorier.
Men som I siger det, da I sådan starter ud med at snakke om det, så var det
sådan meget pædagogisk motiveret valg I kom med, som at det er nogle emner
at gå i gang med og starte op med og sådan noget og det [...] men er det [...]
men så der har ikke været nogle almendannelses...
C: Altså, men energi er oplagt, fordi det er noget, der optræder i
medierne gang på gang, ikke. Så derfor kan man sige; hvis man vil
være med i den debat, samfundsdebatten omkring energi så bliver
man simpelthen nødt til at vide noget om det. Der er der oplagt
noget almendannende. Det er bare ikke noget, man kan knytte an
til i vores arbejde med eleverne, vel. Så det er på længere sigt.
E: Jo, men altså du får det også til at lyde som om, at vi måske havde
gjort sådan nogle kæmpe overvejelser inden, vi startede. Så meget
af det er jo også en form erfaring, vi har og vi vil jo fortælle en
historie og for at fortælle en historie skal jeg have et eller andet
apparat skudt i stilling. Så det ligger jo et eller andet og ulmer
i baghovedet med, hvor jeg vil hen på et senere tidspunkt. Det
kan du jo selvfølgelig godt kalde nogle pædagogiske overvejelser
eller nogle hensigter. Altså, jeg vil gerne kunne komme frem til
at fortælle en stor historie, som jeg synes, at eleverne har kunnet
opfatte som spændende og andet end at sige; nu læse vi lige den
side og næste gang så tager vi næste side og tredje side og så har
vi ellers været igennem de her formler. Det tror jeg dræber dem
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temmelig meget at gøre det. Men på den anden side så falder
jeg også i en gang igennem, fordi vi har nogle formler der eller
noget matematik, som de skal kunne. Men jeg vil kaste mig ud
i som det næste at tage sådan en bred vifte helt fra Big Bang
og så frem til lavet liv nærmest og se på hvordan man får nogle
atomer dannet og nogle molekyler og nogle forskellige strukturer.
Spørgsmålet er, hvad der ligger i, at det er almendannende eller
hvad pokker det er for noget. Jeg har svært ved at sige, at det ikke
er almendannende, men har måske også svært ved at argumentere
for at det er almendannende at kende den historie med [...] altså,
hvis ikke man ved, man kender sin egen adresse i det her univers,
så mangler man en del af almendannelsen. Så på den måde synes
jeg, at det hører med.
Så der er noget konkret viden, man skal have med sig i bagagen, når man [...]
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E: Det mener jeg afgjort. Altså folk skal kende planeterne og den slags
ting. Det hører med til almendannelsen. Og efter min mening skal
de også vide, at det er Mars, der står så flot i øjeblikket. Men vi kan
jo ikke nå alt. Jeg mener også, at man skal vide, hvad tres dobbeltV
på en pære betyder. Det er heller ikke alle, der ved det. Det er
også almendannelse for mig. Men hvor grænsen er til, at det ikke
længere er almendannelse, men det går over og bliver hård fysik,
det har jeg meget svært ved at sætte. Altså, man skal kunne noget
kernefysik, fission for at være med i debaten om kernekraftværker.
Så hvis det er for at være med i den demokratiske proces, der er at
sige ja eller nej til kernekraft, så er det almendannende at snakke
om fissionsprocesser.
C: Hvis nu for eksempel man skal tage det lidt mere abstrakt. Jeg
synes på en eller anden måde, jeg vil godt have at mine elever kan
kende forskel på astronomi og astrologi. Nogle vil nok sige, at de
skal synes, at astrologi er noget fup og svindel og at astronomi
er det rigtige. Det, det er lige meget. Det må de selv om. Det
er ikke mig, der skal dømme det, vel. Den væsensforskel, der er
på de to måder at tilgå verden på, synes jeg, er vigtig. Jeg synes
også, at det er forstemmende de der debatindlæg om intelligent
design; at det står bag udviklingen. Det kan da godt være, at der
er en intelligent designer. Men på en eller anden måde vil jeg godt
have at man kunne sige; naturvidenskab er ligesom noget, ikke.
Så er der religion og tro og der er noget humaniora. Det er nogle
andre ting, ikke. Der er nogle forskellige tilgange til verden. Man
skal ligesom kunne få eleverne til at indse, der er altså forskel
på den måde, man går til verden på. Det tror jeg er et af mine
store mål. Også at fortælle en god historie. Også det der med den
ydmyghed, ikke. Verden er ikke sådan, som man tror. Verden ser
ud til at være flad, ikke. Jorden ser ud til at være flad. Men vi ved
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godt efterhånden, at den er rund, ikke. Så verden er større end den
umiddelbart ser ud til at være. Det, synes jeg, at det er også der,
hvor eleverne sidder og spidser øre, ikke. Når man gennemgår
Newtons mekanik - i hvert fald når jeg går det - så sidder de
og falder i søvn den ene efter den anden, ikke. De synes, det er
rasende kedeligt. Og det er jo selvfølgelig fordi, jeg også synes, det
er rasende kedeligt, ikke. Kommer man så ind på relativitetsteori,
tidsbegrebet, som lige pludselig er anderledes. Eller kommer man
ind på noget med Big Bang og hvad sker der bagefter. Eller når
man bare snakker om tid. Hvad er tid? Fortid og fremtid og sådan
noget, ikke. Så, så synes jeg så vågner de op ikke.
Så får de motivation?

145
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C: Ja, det der med ligesom at opleve noget, der er større. Min erfaring
- og det kan også godt være bare fordi, jeg er mand og jeg er en
bestemt generation, ikke - det er, at det der engang hed køkkenfysik, hvor man hev alle mulige køkkenapparater ud og så målte
indre modstand i kogeplader og sådan noget, ikke. Det synes jeg,
det har altid for mig været dødfødt, ikke. Det har aldrig nogensinde solgt billetter. Det har eleverne aldrig nogensinde syntes var
spændende. Det har ikke noget at gøre med det konkrete, dagligdagen sådan. Det er noget med at sætte sig selv i relief til noget,
der er større, tror jeg. Det synes jeg.
E: Ja, det der tiltaler eleverne, det er, at der er en hel masse i virkeligheden.
C Ja, ja.
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E: Her er altså noget. Man har observeret dette. Det kan være synligt,
det kan være på en anden måde. Det pirrer deres nysgerrighed og
trang til at gå i gang og verden ser ikke så fiks og færdig ud, som
Ohms lov jo kan få det til at se ud, når man regner på den, den
ene gang efter den anden. Men det kan godt være, at du [henvendt
til C] ikke synes eller har en holdning til astrologi. Men jeg mener
i hvert fald, at eleverne skal have det kendskab til astrologi og
lignende ting, at det ikke er naturvidenskab.
C: Ja.
E: Altså, der sætter jeg en hård grænse.
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C: Ja, ja.
E: Det er også derfor, jeg siger, at den døde i 1687. [Griner] Jo, men
der fandt man jo ud, at hvad det var for noget med de sten ude
i rummet Men spændende historier synes jeg, vi har forsømt. Vi
har matematificeret fysikken alt for meget og der har vist sig efter,
at de ikke kan noget matematik, at vi kan sagtens lave en masse
fornuftig fysik.
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Uden matematikken?
E: Ja. Altså, det synes jeg faktisk, er gået meget godt.
C: Det er gået udmærket.
175
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E: Fordi vi er begyndt at tænke i nogle andre baner. Nu integrerer
vi ikke i den store stil, vel. Men nu ser vi på en kurve og finder
arealet under kurven i stedet for. Det er der sådan set lige meget
forståelse i som det andet. Tangentens hældning siger lige så meget
som at differentiere en funktion og kunne løse de problematikker
C: Det var sådan, at der var en hel periode, hvor man sagde, forståelsen lå i ligningen. Kan vi idealgasloven, så har vi forstået det. Det
synes jeg på en eller anden måde er fup, ikke. Fordi man kan jo
ikke forstå det uden, at man har et billede af en masse små kugler,
der vælter rundt mellem hinanden og støder ind i væggene og
danner tryk, ikke.
E: Det er jo også det, vi løber ind i, når folk siger, at der er så forfærdelig mange formler i fysik. Altså, for dem er Ohms lov jo tre
formler afhængigt af, hvad der nu står på venstre side. Jo, men
det er en ny formel for dem, fordi man tit mister det, der skal til
for i sådan en formel at skifte rundt. Så derfor svulmer det op. Så
formler er fine, men som du ser, hvis ikke man kan ryste forståelsen ud af ærmet og se hvordan formlen bliver bygget op, så er
der ikke meget ved den. Man får det ikke den anden vej rundt ved
at - få den der fingerfornemmelse for fysik - ved at kigge på en
formel. Altså, jeg kan bruge formler, hvis jeg forstår det i forvejen,
ikke. Men ellers synes jeg, at det er svært.
Det virker også som om, de har svært ved det, når jeg har observeret.
E: Ja, meget svært
Så stopper de op ved formlerne.

200

C: De har meget svært ved formlerne.
Så der ligger ikke noget almendannende i, at på den måde at have det sprog,
der hedder matematik eller er det bare pædagogisk set?

205

C: Jo, det gør der da. For matematik er også almendannende. Matematik som fag og matematik som sprog og anvende matematik på
problemer fra hverdag og andre steder. Det er da almendannende.
E: De er jo nødt til at kunne læse en avis og se på alt det fusk, der
bliver lavet i grafiske afbildninger og sådan noget.
C: Så det er ikke fordi [...] der er masser af almendannelse i det.
Modelbegrebet i matematik er utroligt almendannende.
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Hvorfor?

215

C: Fordi det igen er en måde at se sin virkelighed på, ikke. Hente
de relevante variable ud, finde den relevante sammenhæng. Det
behøver ikke at være fysik. Det kan være samfundsfag og alle
mulige steder. Statistik. Masser af ting, der er relevante og som
jeg egentlig synes er almendannende netop fordi en hel del af
vores omgang med omverdenen er jo at beskrive den med tal og
se sammenhængen mellem tal. Det synes jeg. Det er jo selvfølgelig
også en del af fysik, ikke. Men det er jo mest matematik, der skal
tage sig af det ikke.

220

E: Huspriser og renteniveauer og sådan nogle kurser.
C: For eksempel sådan nogle.
E: Vækst i det hele taget.

225

230

C: Der har været en tendens til, at fysik har været meget matematifiseret. Med udledning af parallel og seriekoblinger, modstande og
væske, jeg skal gi’ dig, skal jeg, ikke. Man kan sige, det har måske
været for meget, ikke. Fysik handler ikke om [...] det er ikke et
sprog i matematik, det handler om en del af virkeligheden, ikke,
vi går til.
E: Men på den anden side vil jeg også sige, at det er smukt, når man
kan gøre det. At man for eksempel bygger den klassiske mekanik
op ud fra ganske få ligninger er jo ganske smukt. Men det går hen
over hovedet på vores elever. Måske ikke dem vi havde for 25 år
siden i så høj grad, som det gør nu.
Og materialet er også noget andet end for 25 år siden?

235

E: Helt sikkert!
Når man bladrer i de fysikbøger!
E: Arbejdsmoralen og indstillingen til det var en helt anden.
Hvad så med eksperimentets rolle? I har jo begge to lavet eksperimenter på den
ene og den anden måde.

240

245

E: Hvis man spørger eleverne, så vender de tommelfingrene ned til
eksperimenterne. De kan måske godt lide at gå i laboratoriet og
nusse med nogle ting, men lige så snart de skal til at formalisere
det og trække nogle kendsgerninger ud fra det, de går laver, så
står de af og synes det er da dødssygt. Men at konstatere at gør
man et eller andet, så falder der en kugle ned, det er fint nok.
Lovmæssighederne bag det, det gider de ikke at have med. Man
har i Norge lavet en tilsvarende undersøgelse, der viser præcis det
samme. Eksperimenter det tænder de ikke på.
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C: Men det er jo en behagelig afveksling i undervisningen for eleverne. Ligesom gruppearbejde og alt muligt andet, ikke. Jeg er nu
meget glad for eksperimenterne, jeg synes det [...]
E: Det har jeg heller ikke sagt, jeg ikke var.
C: Det er fint nok. Nej, nej det ved jeg godt. Jeg tror nu egentlig også,
at det har en mission trods alt.
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285

Men er det kun pædagogisk, fordi så kan man afveksle lidt og sådan?
E: Nej, men den er almendannende også, hvis det er det du fisker
efter, fordi den er jo en del af den eller de naturvidenskabelige
arbejdsmetoder. Altså, den der vekselvirkning der er mellem at
lave noget, observerer og trække nogle konklusioner ud og så gå
over og kigge på virkeligheden, hvordan passer min teori. Så på
den måde er det jo meget vigtigt, at de kan det også. Jeg mener
også, at det har en afsmittende værdi over på andre ting, der sker
i samfundet, at man kan trække nogle informationer ud af [...]
altså, man har nogle målinger af en eller anden slags - det kan
være nationaløkonomi eller hvad det kan være - og kan lave den
analyse, som vi gør i fysik på baggrund af målinger.
C: Der, hvor man kan sige, hvor det kniber, det er det der med at
[...] det sjove var jo, at hvis man kunne få eleverne selv til at designe et eksperiment. Hvordan kan man undersøge det her? Der
er energi jo udmærket. Der er jo masser af ting, de selv kan finde
på. Nyttevirkning af forskellige apparater, ikke, så kan de finde på
at skrive ned, ikke. Og så måler de lidt på det ene og det andet,
ikke. Altså, det er da sådan set okay, ikke. Det er også det der - det
skal jeg nu selv lave med dem - isens smeltevarme, ikke. Måske
kan man sige, at der er lidt gammelt og latterligt at regne isens
smeltevarme ud igen, ikke. Igen. Og igen og igen, ikke. Men på
en eller anden måde så handler det om, at vi har de formler der,
ikke. Og vi kører det som et formelkursus eller hvad det hedder
sådan et ræs. De har deres grafregner og så er det oplagt at være
klasselæreransvarlig og så lade dem regne sådan en øvelse, ikke.
Bare sådan noget med at lade dem tage noget is og noget salt og
blande sammen, ikke. Og stikke et termometer ned og se hvad
der sker foreksempel, ikke. Altså, prøve at forklare hvorfor, ikke.
Eksperimenter er jo også en slags illustrationer. Nogen sætter en
video på, ikke. Nogen lægger en overheadplanche på, ikke. Og vi
kan tage et apparat frem, ikke. Så kan vi snakke lidt om det.
Men er der nogle eksperimenter - ligesom for eksempel, at man skal kende
planeterne for at være almendannet, det er ligesom en del af bagagen, man skal
have med - man skal have set?

290

C: Nej.
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Eller have gjort?
C: Nej.
Så det er metoden?

295

300

C: Jeg tror egentlig heller ikke, at jeg har det der med, at man skal
kende planeterne. Altså, man skal vide, at Jorden ikke er verdens
centrum og man skal nok også vide, at jorden drejer rundt om
Solen og at der er nogle fænomener og vi kan se dem. Men at
de ikke lige ved, hvad planeterne hedder ved navn, ikke? De skal
vide, at der er forskel på planeter og stjerner og når man kigger
på himlen. De skal også helst vide, at Månen er vores nærmeste
nabo, synes jeg. Det er det grundlæggende, ikke. Og så skal de
vide, at Månens faser skyldes ikke, at jorden skygger. Det er der
så mange, der [...].
E: Forklare årstider og sådan noget.

305

Men altså I er enige om, at der ikke er nogle eksperimenter, der sådan er [...]
C: Det synes jeg ikke.

310

315

320

325

330

E: Men på den anden side så kan vi vende det om og sige, vi laver
stort set de samme eksperimenter hele tiden. Vi kan ikke andet.
[griner] Så der er nogle eksperimenter, jeg synes, der måske er
mere centrale at arbejde med end andre. Altså, jeg synes for eksempel, at brintspekteret, altså, det er meget fundamentalt både
historisk, knyttet til Bohrs arbejde, hvor vi er ovre i - det er også
at trække noget almendannende ind i det - at man har en fornemmelse af den historiske udvikling. At det ikke bare er noget, der er
ligesom at knipse med fingrene. Men ellers synes jeg heller ikke,
at der sådan er nogle øvelser, som man skal lave. Der er nogle,
der er bedre end andre, også hvis de skal kunne bruges i en eksamenssammenhæng på et eller andet senere tidspunkt. Og der er
netop brintspekteret, det er jo godt, fordi der er så mange andre
aspekter der, man kan komme til at tale om. Hvor andre øvelser
kan være meget specielle, hvor man kun lige kan stå og snakke
om det der, som det drejer sig om.
C: Der er et stort problem, synes jeg. Husk, mange elever har stået og
lavet fysik og kemi i Folkeskolen og lavet et hav af eksperimenter
og indtil for nylig gik de også til eksamen i at lave eksperimenter
i grupper og stod der og forklarede hvad de så, ikke. Det er de
ligesom vant til. Altså, det er jo ikke, fordi de er bange for at
lave eksperimenter. Det, de så stejler over, det er, når vi ligesom
siger, at de skal på en eller anden måde bruge de eksperimenter
til noget andet. Eksperimenter er ikke bare noget i sig selv. Det er
et tænkearbejde hen mod noget andet, ikke. Men så er det her de
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står de af. For det har de, så vidt jeg har erfaret, ikke arbejdet ret
meget med i Folkeskolen. Her har du et lakmusprøve, den blev
blå. Hældte du noget andet i, så blev den rød. Men hvad var det
egentlig, der blev hældt i? Hvorfor blev den blå? Hvorfor blev den
rød? Hvad kan man bruge det til, ikke. Det kan godt være, at de
har sagt det. Det har de garanteret. For det ville være mærkeligt
andet, ikke, men de har bare aldrig rigtig dyrket det så meget,
vel. Så at bruge eksperimenter til noget andet, ikke. Det er meget,
meget svært for dem. Og der starter de.
E: Det var også det, jeg nævnte med, at de vendte fingeren ned med
det eksperimentelle arbejde. Det er ikke den første del med at lave
det, men det jeg synes egentligt er det vigtigste med det eksperimentelle arbejde

345

Ja, at bearbejde data og [...]
E: Ja!
Og sætte det op i en større sammenhæng.
E: Ja!
C: Ja!

350

355

E: For dybest set kunne man jo godt dyrke eksperimentelt arbejde
uden, at de selv havde fingrene ned i det. Det har vi gjort i astronomi i årevis nu. Det er en fuld legal måde at leve eksperiment
på. Gå ud og tage oplysninger ned fra en kikkert, gå ind og kig
på dem.
Så mange af de pointer, der er i eksperimentelt arbejde, dem kunne man sagtens
få frem ved at lave nogle demonstrationsforsøg i virkeligheden?
E: Ja, og virtuelle eksperimenter kan man også gøre.

360

C: Jo, det kunne man sagtens, men det eneste ved demonstrationsforsøg det er, at det er det samme som klasseundervisning ved
tavlen, ikke.
Så der ryger nogle pædagogiske pointer ved at lave demonstrationsforsøg?
C: Ja, ikke. Det tror jeg.
Så det ryger ikke nogle almendannelsesmæssige pointer i at[...]
C: Det tror jeg ikke.

365

E: Nej. Men det skal du ikke sige noget højt om, for det skal ikke være
sådan, at amterne får ideer til at lukke Amtscentralen. Jamen, den
er jo lukket sådan set i forvejen, så [...]
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Men det sidste kistesøm skal ikke leveres?
E: Nej, det synes jeg ikke, at det skal.
370

375

380

385

390

395

400

405

Nej. Hvorfor ikke?
E: Jamen, jeg synes, det der med at bruge hænderne også [...] vi har
en hel del drenge, der trænger til at komme ned at rode med det.
Det er nok hovedsagligt dem, der gerne vil og det kan godt være,
at de bliver lidt macho af det og skubber pigerne til side, hvis de
bliver blandet i en gruppe.
C: Vi har altså en 2.y, som jeg også har i fysik, som et projekt omkring mønsterbrydere. Der har vi så haft nogle elevsamtaler, hvor
vi blandt andet snakker om, hvordan de opfatter fagene. Jeg havde
sådan ide om, at de ville sige, at matematik og fysik var enormt
abstrakte og virkelighedsfjerne og hvor dansk og historie var meget tæt på, ikke. Så er det præcist det modsatte. De mest konkrete
fag i skolen, det var fysik, det var matematik. Det mest abstrakte
de kunne få, det var dansk og historie. Når man så går ind på
det, så siger de; nå, men det er fordi i matematik og i fysik, der
oplever de kravene, der bliver stillet til dem, som meget specifikke. Du skal løse den ligning, lave det forsøg, skrive den rapport,
bruge den formel. Og når de sidder i historie og dansk - og det er
deres udgave - og snakker og snakker og forsøger og ligegyldigt
hvad de siger, så siger læreren; ja, og hvad mener så Birte. Og de
ved aldrig rigtigt om, det de siger, egentlig er det, som jeg vil høre
eller om det var forkert, ikke. Så de ligesom famler rundt i blinde.
Og det undrer egentlig mig, at de havde det på den måde der.
E: Der synes jeg måske set ud fra mit synspunkt, at der er meget
stor forskel på matematik og fysik i hvert fald i den måde jeg
underviser på, fordi matematik der - der vil jeg give dig [henvendt
til lærer C]ret i - at der er det meget konkret, at man går nærmest
frem for at kunne kapere det. Det er sådan en meget segmentiel
måde, man gennemgår stoffet på, hvor fysik der er man meget
mere blæksprutte og har en hel masse ting i spil på én gang og
at det er det, der gør, at de synes, at fysik er så forbandet svært.
Fordi kunne vi ikke bare koncentrere os om en enkelt ting. Men
det kan vi ikke, for der er ikke noget her i verden, hvor der ikke
er en hel masse ting i spil på en gang. Så derfor jeg ved ikke [...]
Tænker du på undervisningen, fordi så er der eksperiment, så er der matematik,
så er der noget begrebsafklaring og så er der [...]
E: Det er også, det jeg har snakket om lys her. Der er utrolig mange
fysiske begreber i spil på én gang og man kan næsten ikke komme
i gang uden, at de er der fra starten af. Så man skal arbejde et pænt
stykke tid, før man er fortrolig med dem og kan begynde egentlig
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og gå lidt i detaljer med dem. Det kan godt være, at det er det
samme med matematik, men jeg synes mere, at man arbejder stille
og roligt frem mod et mål der.
C: Ja.

415

E: Men det kan godt være at det er min måde at gøre det på, der er
lidt forskellig.
C: Det ved jeg ikke, om man kan sige. Jeg ved ikke, om jeg er så meget
forskellig i matematik og i fysik, egentlig. Naturfag har gjort, at vi
stort set behandler det hele på samme måde, ikke.
E: Jo, men det er en anden type elever, vi har der.

420

425

430

Nu har I jo undervist sådan meget ‘I fysik’ og I har også begrundet det med, at
man skal ligesom lære at kravle før man kan gå. En af de ting jeg har noteret mig
er, at der ikke har været så mange perspektiveringer, historiske og så videre og
så videre. Men hvor meget betyder det så, at Fysik C ikke er så almendannende
som for eksempel Fysik B vil være det fordi så har man nogle[...]
E: Nu er det Fysik B, du har set her, ikke. Og det ligger jo i baghovedet
på mig i hvert fald, at jeg kører det her længere, end jeg ville have
gjort, hvis det var et C-niveau.
C: Det er da klart. Ja, ja. Jeg tænker også, at de perspektiver, jeg skal
kigge på, de behøver ikke at komme nu. Jeg har dem jo i en rum
tid fremover.
E: Og de skal vide, hvad det drejer sig om inden de kan se pointerne
i det der foregår historisk, ikke.

435

C: Den klasse jeg har, 1.y der, de er faktisk ret dygtige til det og fanger
det ret hurtigt. Også det med formlerne og sådan. Så kan man jo
bruge noget tid på overhovedet at få eleverne til at acceptere, at
fysik er et fag, som også de har en chance for at fatte. Det bliver
man nød til før man ligesom at komme videre med det, tror jeg.
Men vil det sige at så ville I undervise anderledes, hvis I havde Fysik C, fordi så
skulle man løbe lidt hurtigere for at komme hen til de perspektiverende pointer?

440

445

E: Jeg tror, at det ville være nødvendigt, fordi vi ville nok sidde med
en stor gruppe, der ikke var nær så kvikke, som vi har nu. Altså,
det hold jeg har selv, sidder der en 6-7 stykker, der faktisk er rigtig
gode og det tror jeg ikke, jeg ville finde på et sprogligt hold. Det
kan godt være, at de intelligensmæssigt kan være det, men ikke
interessemæssigt på samme måde. Nogle af dem har en meget
stor almen viden. Også specialviden inden for fysik. Det er næsten
træls, for de brænder alle pointerne af lige så snart, man går i gang
med noget; ’Men er det ikke sådan og sådan og sådan og sådan?’
Jo!
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C: Jamen, det er rigtigt. Jeg tror nu også, at hvis man ser på det forløb
i 1y, der tegner sig, så starter vi med gruppearbejde, ikke, hvor vi
søgte på nettet og lavede powerpoint. Vi startede med Solsystemet
og så fik de en planet hver og så skulle de så holde foredrag
om det. Det var så meget selvstændigt. De sad der og lavede det
der, ikke, der bare gik ud på at finde ud af, hvad er powerpoint,
hvordan præsenterer man det her, så andre kan holde ud at høre
på det, ikke. Og så kommer så ligesom det her, hvor vi kører
sådan mere lærerstyret. De her ting omkring energi, ikke. Og så i
næste uge går vi i gang med et ATforløb omkring ”mennesket og
maskinen” hedder det, ikke. Vi kommer til at undervise i robotter,
så på den måde er vi meget skiftende, ikke. Jeg tror, at nogle af
de der kernefaglige ting - for energi er jo et kernefagligt område de bliver så gennemgået på den måde, ikke. De andre ting er så
mere valgfrit. Der kan man så tage andre måder ind, hvor eleverne
ikke behøver at lære det samme eller hvor sammenhængen er gået
tabt. Det kan godt være at man i princippet måske burde være
mere - nej, det ved jeg sgu ikke - jeg er ikke sikker på, at jeg ville
have gjort det anderledes. Det tror jeg ikke. Jo, det med formler,
det ville jeg have gjort mindre ud af. Jeg havde ikke lavet isens
smeltevarme som nu. Der ville den matematiske formalisme ikke
være så vigtig som for B-niveauet.
E: Det kommer vel an på, hvad du arbejder med på det tidspunkt.

475

C: Jo, jo, men jeg ville ikke gå efter det alene. Jeg ville ikke lave
et sådan slags formelkursus eller hvad skal man sige, sådan et
formelforløb. Sætte op på en formel og så der ud af, ikke. Bruge
tid på det. Som jeg har gjort nu, ikke.
For også at nå at komme hen til de perspektiverende i Fysik C eller?

480

C: Ja, så kan man godt sige, at så tager vi og nøjes med forklaringer,
ikke. Lave eksperimenter med ligefrem proportionalitet og så er
det det, ikke. Med mindre man havde samarbejdet med matematiklæreren og sagt der er noget spændende her, ikke.
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Nu har jeg jo observeret [B]s og [R]s undervisning og I har undevist i emnerne
lys og atomers opbygning og lyd især. Er der noget i den undervisning, I særligt
synes, der bidrager til almendannelse eller hvor meget har de emnevalg været
betinget af overvejelser over almendannelse?
B: Altså, jeg vil starte med at sige, at jeg fik fat i Svein Sjøbergs bog
i sommerferien. Og så var jeg jo faktisk på kursus, hvor han var
med Københavns Kommunes kompetenceprojekt, hvor der var vi
af sted nogle lærere, der skulle arbejde med almendannelse og
han kom så ned fra Oslo af og vi var mange lærere, der var til
stede og han fortalte så om sin forskning. Og det var interessant
at høre ham om ungdomskulturerne og hvordan forskningsmidlerne bliver fordelt og noget går til grundforskning og noget går
til praktisk forskning og så er der jo USA som eksempel med stor
militærindustri, ikke. Og udvikling af produkter i private virksomheder. Hvor mange midler de egentlig får og der var der så
lidt et spring i mellem, hvad forskningsinstitutioner får og så industrien og militæret de egentlig får. Og så også det her med at
man har lavet undersøgelser af, hvordan eleverne i forskellige lande opfatter naturvidenskab. Hvordan man i U-landene tillægger
naturvidenskaben høj status og så at man i de nordiske og ja i
Japan for eksempel tillægger den mindre status, ikke. Det havde
han lavet undersøgelser over. Han er så også fysiker og det synes
jeg var meget spændende og fik fat i hans bog der i sommerferien,
fordi jeg skulle have 2½ klasse i Fysik C efter sommerferien, ikke.
Så af interesse så fik jeg fat i den bog, ikke og måske kunne jeg
bruge den til noget i min undervisning, ikke. Og så fordi jeg jo
har været så heldig at skulle have 2½ klasse i Fysik C, så kunne
jeg jo [...] så tænkte jeg; ahh, nu laver jeg nok lidt noter, ikke. Jeg
ved jo nok, at det bliver lidt hårdt, lidt anstrengende, men altså
jeg ville jo lave noter, ikke. Også fordi tidligere der har jeg brugt
Monty Pythons ‘Galaxy Song’, man faktisk kan regne på. Og den
er altid sjov at starte med, så tænder man CD-afspilleren og så
har de den sang. Det er sådan en god måde at starte på og den
kommer faktisk omkring Jorden og Solsystemet og Mælkevejen og
Universet og tingene passer, når man regner efter ikke. Så der er
jeg så kommet i gang, ikke. Det er en god måde at starte på. Og
det er jo så det kosmologiske i det og det kørte så fornuftigt. Og
hvad skulle så det næste være? Det næste blev jo så, at vi skulle
have et almen studieforberedelseprojekt. Det kom ind midt i det
hele. Det gik også sådan nogenlunde. Der kom de så ud på Planetariet. De skal selv lave noget projektarbejde, ikke. Gruppearbejde.
Og lave en almen studieforberedelsesrapport. Og der hører de jo
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så lidt om de her Big Bang-teorier, ikke. Og så i vores bekendtgørelse, Fysik C-Bekendtgørelsen, der står der jo verdensbillede og
der står noget om atomer og lys og så videre, ikke. Jamen og så i
efterårsferien sagde jeg; ahh, nu vil jeg holde lidt ferie og opsøgte
en gammel kammerat, men jeg kom så i gang med at skrive noter
også om det her med atomerne, ikke. Der er jeg så kommet i gang
med at skrive om atomerne. Og der er det igen lidt med henblik
på, at de kan forstå, hvordan man kan blive klogere på stjernerne
og Hubbles lov og lyset fra stjernerne, ikke. Det synes jeg jo er lidt
almendannende, hvordan kan vi egentlig gøres os begribelige på,
at man kan sige noget om Big Bang teorien. Der har vi jo Hubbles
lov, ikke. Lyset fra stjernerne. Det var den vej jeg lidt ville, ikke.
Det har så været en lang vej og det har været svært for dem, men
jeg tror, de måske kan se lyset og få enderne til at hænge sammen,
men det er svært, ikke. Det er det. Men nu har vi lige lavet en formelsamling og de var ikke så totalt afvisende, ikke. Og så Mikkel
han spørger ”Hvorfor skal vi lære det her med observationsspektre?"og så videre, ikke. "Hvad skal det til for? Hvorfor skal vi lære
det?” Jamen, så siger jeg jo så [...] så rækker jeg lige mine noter op
med rødforskydning og Hubbles lov. Jamen, det er, så I kan forstå
Hubbles lov, hvor kommer den fra og at Big Bang-teorien ikke er
det rene opspind, ikke. Så siger Mikkel så ”Okay, ja, ja, ja”. Det
kunne han så godt se, ikke. Der var lige en enkelt ting mere jeg
ville sige også. Jo, det er jo netop også, at Svein Sjøberg, de undersøgelser, han har lavet, der var der jo så også nogle [...] altså,
de her unge elever de har jo så meldt ud [...] i den bedste af alle
verdener havde de meldt ud, hvad de synes var spændende, ikke.
Og det var jo netop sådan nogle ting med at forstå de lidt mere
flyvske ideer også, ikke. At de havde sagt, at de lidt mere spændende ting med sorte huller og sådan noget, ikke. Det synes de jo
også er spændende, ikke. Hvorimod det nok ikke - det kender vi
nok også fra dagligdagen af - at de mere kontante fysiske ting, det
synes de måske ikke er helt er så spændende. Det var sådan set
lidt baggrunden for det. Men det er svært at nå fra atomerne og
så til Hubbles lov, ikke. Og nogle spektre og så videre. Men det
kører nogenlunde. Det kører nogenlunde.
R: Jamen det Bjarke, du har observeret mest hos mig, har jo også været undervisning på C-niveauet. Og der var det lyd og bølgelære,
lys. Jeg ved ikke, hvor meget du var med til de ting om elektromagnetisk stråling, men det var sådan lidt om bølgelære generelt,
ikke. Men grunden til, at jeg har valgt emnet, det er jo i og for
sig meget banalt, fordi det er kernestof i Fysik C, men jeg skriver
helt under på, at det også hører til almendannelse at kende lidt
til sanseapparatet og den måde vi oplever vores omverden på. Og
hører det til - vil jeg mene - til almendannelse, at man har et vist
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kendskab til naturvidenskabelig argumentation. Det hører med til
at forstå den verden, vi lever i, at det er en måde at angribe den på,
se på den konkrete virkelighed. At forstå hvordan vi argumenterer
matematisk, naturvidenskabeligt. Så det kalder jeg det til eleverne,
at de skal lære at tænke, altså. Og den køber de. Altså, det har så
også at gøre med at træne den side, ikke. Og i virkeligheden kan
man jo udbygge det for det skal de selvfølgelig i de andre fag, men
det er sådan for at drille dem lidt og provokere dem. Men hvad er
et godt argument i de humanistiske fag og hvad er et godt argument i et naturvidenskabeligt og hvad baserer vi vores påstande
på? Derfor tager jeg også meget småforsøg ind og viser dem. Underbygger med konkrete iagttagelser. Jeg vil gerne hele tiden have,
at det er i fokus, at det er den virkelige verden, vi snakker om. Og
at ting kan være rigtige og forkerte, fordi det er noget, vi kan se
efter; hvordan er tingene? Det er ikke kun et spørgsmål, om hvad
man synes eller tror. Og så ved jeg ikke rigtigt, hvad jeg skal sige til dit spørgsmål der. Jeg tror egentlig, at det almendannende
kommer ind sådan indirekte i den måde, man optræder på, er på,
inddrager andre ting som lærer. Kommenterer deres udspil. Søge
den dialog der ligger der. I hvert fald i min undervisning, har du
sikkert set, er der forholdsvis meget improvisation i. Og jeg trækker jo på alt muligt, hvad jeg ved og har af erfaringer, ikke. Og
dermed håber jeg også, at jeg videregiver et eller andet, jeg selv
tror, er almendannelse.
Men hvad er det mere præcist? Er det en samtaleform eller?

115

R: Ja, det er både samtaleformen og så er det den der orientering i
verden, som har et stærkt naturvidenskabeligt tilsnit.
B: Jeg synes, det var rigtigt godt, at du havde den der rejsegrammofon med, Rasmus. Det er jo netop meget, meget sjovt at se den.
Den viste Rasmus os andre også. Det er jo en storslået ting, der.

120

125

130

R: Ja, det skægge med sådan noget er, at det på den ene side illustrerer det, vi lige præcis er i gang med om lyd og reproduktion af lyd
og sådan noget, så det passer ind i sammenhængen, men på den
anden side så giver det jo perspektiv ud over, fordi så pludselig så
er der historie og lidt snert af noget kultur med historie i det, ikke. Pludselig hører de en gammel sang på pladen og nogle af dem
ved faktisk godt, hvad det handler om de der gamle optagelser.
Andre aner det ikke, men de får sådan [...] ja, det sætter et eller
andet i gang tror jeg; at tingene hænger altså sammen. Og fysik
indgår på mange sjove måder, naturvidenskab indgår på mange
sjove måder. Og de omgiver sig jo til dagligt med tonsvis af udstyr.
Sådan noget, som sådan set er baseret på naturvidenskab uden, at
de tænker specialt meget over det, men det vil man måske godt
hive lidt længere frem i bevidstheden.
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Der er altså et teknologisk aspekt i det?
R: Ja.
135

140

Ikke kun naturen?
R: Nej. Det er også en måde kan man sige. Det hører måske ikke
specielt meget med til almendannelse sådan at vide hvordan ens
telefon fungerer, men det skal man på den anden side have en vis
fornemmelse af; hvornår er den opfundet og hvad der for nogle
fysiske principper, som der sidder bag.
B: Jo, det synes jeg netop også, at det gør, Rasmus. Det hører da med
til almendannelse.

145

150
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R: Så det der, det er både det filosofiske aspekt, det her med forstå
nogle ting til bunds, og hvad for nogle grundprincipper for vores
forståelse, naturforståelse, men det er også sådan noget med den
teknologiske dimension af, hvad er det, vi gør, hvad kan vi selv
påvirke hvornår. Og det har også en historisk dimension, ikke.
Hvornår har vi været i stand til hvad. Der var en amerikansk
fysiker der - var det Rabi? Det kan jeg ikke huske. Det tror jeg, at
det var - der sagde, at folk blev fysikere af to grunde; nogle blev
det fordi de havde problemer med deres gud og nogle blev det
fordi de havde problemer med deres radio.
Når jeg har siddet og observeret jeres undervisning, så har jeg haft sådan et
skema her, hvor det øverste skema det er det her med at være ‘I fysikken’, hvor
jeg kigger på sådan nogle faglige kompetencer, hvor jeg tænker, der må være
tre kompetencer, som måske kan bidrage til almendannelse. Og den ene det
er selvfølgelig den eksperimentelle kompetence, og så det der med at bringe
matematikken i anvendelse og det næste er fænomener som er et kendskab til
fænomener og at kunne begå sig mellem videnskabelige opfattelser og hverdagsopfattelser både i forhold til natur og teknik. Det er jo ikke de eneste kompetencer,
man får opbygget, når man undervises i fysik. Men jeg synes, at det er nogle af
dem, der i hvert fald er måske specielle for fysik i høj grad. Og samtidigt med
det så har jeg kigget lidt på, om det er fomaldannende og materialdannende,
hvis vi holder os inden for de der ‘I fysik’ i det øverste skema.
R: I matematikanvendelse der kan du i virkeligheden sige model.
Modelaspektet.
Ja. Jamen, helt sikkert. Og det materialdannende og formaldannende det er to
måder, man kan opfatte på, hvordan man kan bidrage til almendannelse. Det
ene det kunne være, at det er noget bestemt stof, noget bestemt viden, man skal
have for, at man bliver almendannet. Formaldannet det er nogle bestemte evner,
man skal besidde for, at man kan sige, at man er almendannet. De emner, der
tit bliver valgt, for eksempel når man underviser i Fysik C, ligger selvfølge op
ad kernestof. Det er en meget smart ting at gøre. Men er det sådan, at der er
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nogle bestemte emner, hvis vi kigger væk fra kernestofkrav og sådan noget, er
der nogle bestemte evner inden for fysikundervisningen, hvor man siger, det
er altså nogle emner, man skal omkring for at opnå denne her almendannelse
eller kunne man faktisk, hvis ministeriet gav lov, simpelthen overlade det til
den enkelte fysiklærer og så ville det stadigvæk være almendannende? Behøver
man at høre om planeterne for eksempel?
R: Skal der være en kanon?
Skal der være en kanon, ja. Skal man høre om planeterne og Newtons love? Er
der nogle ting der, som er[...]
R: Vi har jo haft diskussionen. Den kørte for et par år siden om kernefaglighed.

185

S: Ja.

190

R: Det var netop forløberen for reformens definition, ikke, hvad kernestoffet er. Det kørte inden for alle fag, også fysik. Jeg tror det
stødte på en del modstand blandt fysiklærere, fordi de følte, at nu
blev faget barberet ned til noget, de næsten ikke kunne leve med.
Der var så lidt tilbage i den her kernefaglighed.
B: Jeg tror, at en del tænker - sådan gør jeg i hvert fald selv - jamen, vi
vil jo også gerne bidrage til at levere nogle fysikere og ingeniører
til samfundet og for, at det kan fungere, så skal der jo være et eller
andet fælles grundlag universiteterne kan starte på

195

R: Ja, ja, det hører jo med til det.
B: Det er klart.
R: Jo, jo. Det er[...]
S: Det er jo ikke Fysik C som sådan, vel. Altså, der[...]
R: Det er ikke Fysik C. Fysik C er [...]

200

B: Nej, nej, nej ikke Fysik C. Sådan tænker jeg da. Jeg ville være meget
ked af det, hvis jeg var på et gymnasium, hvor vi ikke kunne se
at der var nogle højniveaufysikelever, der trådte ud i den anden
ende. Om det var nok så få.
R: Ja.

205

B: Det ville jeg meget ked af.

210

R: Det er klart. Der har vi diskussionen i øjeblikket med dem, der
har valgt den studieretning, hvor vi sammen i teamet snakker og
gør noget, så vi skaber gode betingelser for alle elever. Det siger
man tit og så mener man, at vi skal have bunden med. Men vi
mener vi skal have toppen med også samtidigt. Jeg mener ikke, at
vi skal svigte bunden. Vi mener, at vi har en samling elever, vi skal
give gode betingelser også i toppen, fordi de netop har valgt det
område her, ikke. Men når det er Fysik C, så er det noget andet,
fordi det er deres sidste kontakt med fysik og naturvidenskab.
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S: Nej, de kan jo vælge fysik senere.
R: Jo, jo, men for de allerfleste af dem er det. Det er vores sidste chance for at give dem noget med, som vi siger, det her det synes vi, at
dem der har gået i gymnasiet skal have stiftet bekendtskab med.
Så netop Fysik C kan man sige må have et stort almendannende
aspekt og mindre studieforberedende, hvis vi sigter på gymnasiets to ben. Og stoffet, kernepensum i det er helt klart udvalgt
ud fra sådanne nogle kriterier. Men det dækker selvfølgelig langt
fra alt, hvad man kunne drømme om, der er almendannende. Så
der er lagt op til, at man bruger 40 procent af tiden på stof, perspektiverende stof man selv vælger. Så der er rige udfoldelser for
fysiklærerne, der er givet meget større frihed end, der har været
før.
S: Men kan det så være ligegyldigt, hvad vi underviser i? Om det almendannende kommer med? Er der ikke nogle emner, hvor man
også siger det der med, om spejl og det valg de har taget, noget
med varme og kulde, nogle af de nære ting, det nære område af
verden. Man skal vide lidt om varme og kulde, man skal vide lidt
om Månen, Sol og måne og som jeg vælger digitalt-analog, ikke,
hvor jeg synes, at det er en vigtig ting og så tage fat i det, der interesserer dem. MP3afspillere eller hvordan man nu lagrer. Hvad
er forskellen på de to medier, der. Digital og analog. De kender
næsten ikke det analoge mere. Det er jo faset ud, ikke. Der må man
sige, at det er måske mere velegnet til [...] sådanne nogle ting, synes jeg, fordi man kan snuse noget fysikkens arbejdsmetode ind
samtidigt med, at det griber fat i deres egen hverdag. Er det en
harddisk, der ligger inde i en i-pod eller er det en flashhukommelse?
B: Det, synes jeg også, er almendannende.

245

S: Det synes jeg bestemt er almendannende. Min argumentation er
den, at der er vel nogle ting, der er mere velegnet end andre. Det
er vel ikke helt ligegyldigt. Det var dit spørgsmål. Er det ligegyldet
bare fysikkens metode kommer frem, er det så ligegyldigt, hvad vi
vælger? Der synes jeg, at nogle ting er mere velegnet end andre.
Men er det så pædagogisk velegnet eller er det på andre måder velegnet?

250

S: Jeg synes, at det er pædagogisk velegnet netop med CD og LP. Det
er også noget af du har haft lidt af, ikke?
R: Jo, men det har jeg også. Men det var jo, fordi eleverne spurgte;
‘kan vi ikke se det?’, at jeg gik lidt mere ind i det.

255

S: Det, synes jeg, er pædagogisk set af flere årsager. For det første
kan de få en fortælling, man kan kører det på flere niveauer, de
kan få en fortælling, en digital fortælling, en analog og så kan
man samtidigt regne på det. Man kan regne på en LP. Man kan
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regne på en CD. Man kan regne sporlængden ud. Du kan regne
informationsindholdet ud og farten i sporet. Der er noget regneri
i det og samtidigt er det noget, der interesserer dem. Altså med
CDere, DVDere og alle disse ting. Så jeg synes, at det der måske
er mere vellykket end så meget andet, så det er nemlig ikke helt
ligegyldigt.
B: Man kunne måske stille det over for det vi i gamle dage kaldte
køkkenfysik.
S: Det, synes de ikke, er spændende
B: Nej, det synes de ikke er så spændende mere.

270

275

S: Varme og kulde, også fordi det bygger på noget de har haft i
Folkeskolen. De har haft elkedlen i Folkeskolen, så fortsætter vi her
med elkedlen. De har gået ud og målt kilowatttimer i Folkeskolen
og så starter vi fandme på det samme. Og de synes de kan det.
Men de kan det i virkeligheden, ikke. Men de synes, at det er
kedeligt.
R: Det er nu lidt efter, hvem du spørger. Jeg har også oplevet naturfagselever, der er kommet og sagt, at det var spændende, for det
var noget med deres hverdag at gøre at koge en kedel vand og se
hvor meget energi der skulle bruges. Det var et spændende forsøg.
S: Jeg synes også, at det er vigtigt, for de har ikke haft om isens smeltevarme. De har ikke haft fordampningvarme på samme måde.

280

R: Men du slipper ikke rigtigt, fordi at det er jo også med i kernestoffet, at de skal kende [...]
S: Det, synes jeg, er fint nok.
R: [...] energiomsætning og nytte og sådan nogle ting, så de skal se
energiomsætningen og mindst to energiformer.

285

290
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300

S: Men der er der jo et kæmpe skisma. Sædvanligvis netop med varme og kulde er der utroligt store skismaer mellem den fysikverden
vi har og den måde vi udtrykker os på i fysikken og i deres dagligdag. Er der noget, der er kolossal stor forskel på, så er det hele
deres dagligdags opfattelse af varme og kulde og det de lærer hos
os. De kan slet ikke. Man skal gøre sig meget umage for at få tingene til at hænge sammen der. Det problem har man jo ikke med
hensyn til bit og byte. Altså, det er alt sammen noget fremmedartet noget. De har ikke en dagligdags forestilling om, hvordan man
lagrer på en CD. Så der skal man ikke afkode dem først. Her har
de noget, der virkeligt skal afkodes, skal læres ind på den rigtige
måde; at kulden ikke kommer snigende, men det er noget andet,
ikke.
Men er der så noget stof, som simpelthen kunne tænkes at være uundværligt.
Altså noget kernestof. Der er noget, der er velegnet, men er der noget, der er
uundværligt?
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R: Jeg synes det ikke, når vi snakker C-niveau. Jeg synes i og for sig,
at det er et overflodsproblem i virkeligheden. Hvis jeg skulle have
alle mine lyster styret, så var der meget mere, jeg gerne ville inddrage og fortælle dem om, ikke. Der er masser af gode fortællinger
og hvis de bliver udsat for nogle af dem, hvor argumentationsformerne og måden at tænke på, måden at håndtere problemer på
kommer frem, så tror jeg i og for sig, vi må være tilfredse med
det.
Men du siger Fysik C. Det ville være anderledes med Fysik B og A? Der ville
være nogle ting man skulle[...]
R: Ja, det synes jeg og en af de [...]
Af almendannende grunde?

315

320

325

R: Altså, lad mig give et eksempel; elektromagnetiske felter er ikke
længere med i kernestoffet på Fysik A. Det synes jeg nærmer sig
det skandaløse. Nu kan man jo som lærer heldigvis styre det, fordi
man kan tage det ind, så hvis man kan overtale eleverne til at vælge
det, så kan man tage det ind. I H.C. Ørsteds fædreland skal vi ikke
længere lære dem, hvad et elektrisk felt og et magnetisk felt er. Det
er tosset. Altså nogle af de helt grundlæggende ting i fysik. Energi
spiller en meget fremtrædende rolle. Impuls gør næsten ikke. Nok
fordi det er sværere matematisk, det er en vektorstørrelse. De skal
på højt niveau, før de kan det. Impulsmomentet har længe været
helt ude. Det er de tre vigtigste bevaret størrelser i fysik, der har
vi stor fokus på den ene, lidt på den anden og den tredje snakker
vi slet ikke om.
B: Og der halter vi efter de andre lande, ikke, der kommer[...]

330
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S: Jeg vil sige, det jeg tror, der gør noget velegnet, det er, at hvis man
kan lave eksperimenter, der er forholdsvis simple, hvis man kan
regne på det og har en fortælling bag det. Og det er ikke altid,
at det er lige muligt. Det, der gør varmelære en lille smule svært,
det er, når man skal regne de der kalorimeterligninger. Det har de
rent faktisk svært ved. Med spejle eller andre ting, de linser det er
nogle regnerier, der ikke er så svære igen. Der er en matematisk
måde at gøre det på, der ikke er uoverstigelig svær. Samtidigt
er det nogle eksperimenter, der er gudsbenådet og samtidigt en
fortælling bag. Langsyn og nærsyn og så videre. Altså, man har
alle de der ting i det, der gør det ekstremt velegnet. Hvor sorte
huller interesserer alle sig for, men vi kan ikke rigtigt regne på det,
så bliver det en fortælling, det bliver noget snik-snak. Det bliver
noget, der er svært at håndtere for nogle. Nogle er begejstret over
det, men nogle synes, at det er fantastisk indviklet og meget svært,
ikke. Ligesom en fysikbog har tolket rum og tid som er fantastisk
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spændende gennemgang af relativitetsteorien med en fortælling
bag. Jeg har ikke prøvet det endnu. Jeg har faktisk tænkt mig at
gennemføre det, for jeg synes, man skal vide lidt om den teori, der
bytter om på det hele, er fantastisk epokegørende, men det er jo
svært, fordi det er svært at regne på det og rent begrebsmæssigt
er det afsindigt svært. Det kan hurtigt blive noget snik-snak. Det
kan hurtigt blive noget, hvor det der med, at eksperimenterne er
fuldstændigt selvindlysende, der er bitte små regnestykker, man
kan lave og så har man samtidigt en fortælling med spejle og linser,
som gør, at det er noget, de kender fra dagligdag og det alligevel er
meget anderledes, end de troede. Hvor stort skal et spejl være? og
alt det der. Der er noget hypotetisk, at det sparker røv på en måde,
fordi det er anderledes, end det de forventer. Og samtidigt kan
man lave en tegning af det. Og man kan også lave en beregning,
men hvis man ikke kan forstå beregningen, så er der sgu en tegning
af det. Det med varme og kulde, de kender jo godt varme og
kulde, men når vi kvantificerer det og begynder at regne på det
med isens smeltevarme og sådan nogle ting, så er der mange,
der synes, at det drukner i enheder. Det drukner i noget, som er
smadder svært, fordi det er de kalorimeterligninger, vi gerne vil
have opstillet, ikke. Så der vil jeg sige, der er nogle ting, der har den
der treenighed i sig, hvor fortællingen og hverdagsperspektivet og
eksperimentet og regneriet går op i en større enhed ,så man netop
vil jeg sige [...] spejle, linser. Lidt med CD-romere kan regne, der
er ikke så meget eksperimentelt i det desværre, måske. Det ville
være en lille smule sværere men med luppen, man kan da se nogle
af tingene med en LP, men man kan regne på dem. Man kan regne
på dem, som ikke er uoverstigeligt vanskeligt.
B: Men det kan man sige, det er måske - og det tror jeg, at du har
ret i, Steffen - men det afhænger jo også lidt af, hvilke elever vi
får, fordi for 15-20 år siden, så var det her køkkenfysik, det var
jo sagen, fordi der sagde man, det kender de fra hverdagen af og
det kan de også regne på. Ser man på de gamle Silkeborgbøger,
så starter de jo med sådan noget.
S: Men hvorfor det gik galt er, at alle folkeskolelærerne gik ind og
lånte vores elkedler. De synes, at det var så enkelt, at de lavede det
også i Folkeskolen, så kan man sige, at det er det samme, vi troede,
vi kom igennem. Og optik er åbenbart helt ude i Folkeskolen. Det,
der er interessant ved det, det er, at man lærer dem noget, som de
ikke kender. De kender ikke spejlets brændpunkt og de ved ikke
brændvidde. Det siger dem ikke noget som helst. Det vil sige, de
får noget nyt og alligevel sat ind i en fortælling, som de kender
med plus og minus linser og så videre.
B: Jo, men jeg tror, det der med netop en fortælling og fortælle en lille
historie, det vil vi jo alle sammen gerne. Det, tror jeg, er vigtigt.
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S: Og Månen har altså også den lille egenskab, at man kan regne
på det. Man kan regne ting, som ikke er overstigelige svært med
planeternes fart. Man kan godt regne ud, hvor meget fart der er
på og så videre. Hvor meget fart på har Jorden rundt om sin bane
og hvor lang tid tager det lyset at komme fra Solen? Det er en
udregning, som er svær men ikke uoverstigelig.
B: Nej, nej. Den er ikke uoverstigelig.

395

R: Vi snakker stadigvæk C-niveauet.
S: Ja, ja. Vi snakker det helt basale niveau, men der synes jeg, der
er nogle ting, der klart er mere velegnet. Og varmelæren, hvis det
kun bliver en fortælling om varme og kulde, så bliver det også
noget snik-snak, som man ikke kan bruge.

400

B: Men min pointe er, det er afhængig lidt af tiden, vi lever i. Sådan
er det jo så også, ikke. Det afhænger lidt af tiden. For 15-20 år
siden var det køkkenfysik måske, ikke. Og nu er det så CD, ikke.
Det afhænger også lidt af tiden også, ikke.
S: Jo, men også det at[...]

405
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B: [...] men det gør jo ikke noget. Det gør jo ikke noget.
S: Nej. Det var noget med el også en overgang. Hvorfor var elektricitetslære noget, de synes, heller ikke var særligt spændende? De
syntes, at de havde haft det før. De havde ikke forstået ret meget af
det. De syntes, de havde haft det før og lamper lyste og så videre.
Det har de set hele vejen igennem Folkeskolen og så lodder man
noget og det, syntes de altså ikke, var det mest hidsige de kunne
finde på.
B: Nej, nej. Der er det nok vigtigt at finde på noget nyt, noget andet.

415

S: Ellære var de ikke vildt begejstret for, selvom man kunne tage
diodelygter. Man kunne tage [...] hvor seriel og parallel er. Men
det har aldrig rigtigt kunnet fange dem.
B: Nej.

420

425

Hvad med forsøg, eksperimenter? Hvor vigtigt er det for bidrag til almendannelse, at eleverne så at sige selv får fingrene i salaten? Kunne man opnå de
samme almendannelsesmæssige effekter ved at lave nogle gode demonstrationsforsøg eller er det vigtigt, at eleverne selv kommer på banen og får prøvet sig
frem?
R: Jeg tror, at det er ret vigtigt, at de selv får fat i noget måleværktøj
og selv laver nogle forsøg og der, hvor det skiller i forhold til
Folkeskolen, det er, fordi vores forsøg bliver kvantitative. De skal
også efterbehandle dem, men det, synes de, er svært
S: Ja, pissesvært.
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R: Det er virkeligt noget nyt. Det løfter det jo et skridt i abstraktionsniveauet.
430

Hvad er det almendannende? Det kunne de jo også gøre i et demonstrationsforsøg, efterbehandle det kvantitativt.
R: Det kan de godt. Det ligger mere i det, at de får noget i hænderne,
som har værdi. Kan de overhovedet lære at bruge en lineal, en
skydelære og et stopur ordentligt?

435

Er det almendannende?
R: Ja, det tror jeg. Det tror jeg, egentlig. Jeg kunne godt tænke mig
at provokere nogle humanister med det.
En gang til?

440

R: Jeg kunne godt tænke mig at provokere nogle humanister med det
engang ved lejlighed.
Hvordan?

445
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R: Fordi du stiller spørgsmålet. For det vil de fleste nok synes, at det
var for banalt og det har måske ikke så meget med almendannelse
at gøre. Men jeg tror alligevel, at det har det, fordi det igen har
at gøre noget med at kunne håndtere sine omgivelser. Altså være
et agerende menneske. Når vi tænker på almendannelse, så, netop
som du selv siger, så er det sådan et vanskeligt begreb. Almendannelse, det stammer vel fra en borgerlig forestilling om, hvad et
dannet menneske skal kunne. Og så vil det ikke høre med. Men en
anden måde at anskue begrebet på kunne egentlig være at sige, at
det er et eller andet, der griber tilbage til Renæssancemennesket,
der skal kunne det hele. Det er sådan lidt af at have lidt af det
hele. At være i stand til at tage fat i verden på mange måder. Både
filosofisk og litterært og historisk men også meget konkret altså.
B: Men netop det konkrete, ikke. Det er der, de virkelig viser, at de
mestrer at være konkrete, når de laver et eksperiment, ikke.
R: Ja.
B: Det, tror jeg, er godt. Det, tror jeg simpelthen bare, er godt, ikke.
For mennesket på en eller anden måde.
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R: Men den anden side af det har måske ikke specielt meget med
almendannelse at gøre. Det er vældig motiverende. Eleverne kan
godt lide det. De spørger tit; ‘skal vi ikke snart have forsøg igen?’
og ‘hvornår skal vi have nogle forsøg?’ Det er en måde at arbejde
på de godt kan lide. Den er afvekslende og anderledes end den
måde, de arbejder i andre fag.
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S: Jeg tror også, at det har meget med at gøre, at de står sådan i små
grupper og de lærer i deres eget tempo. Det er også det, der gør
eksperimentet så godt, ikke.
R: Ja, de får samtaler.
470
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S: Det er jo i stedet for, at de får sådan en undervisning, hvor de
sidder dernede og man demonstrerer sig. De fleste de kan sgu
ikke koncentrerer sig i den sammenhæng. Det har meget med det
at gøre. Her bliver de altså tvunget til at i koncentrere sig i og
med de selv skal udføre noget. Når de kigger på noget andet, så
henfalder de jo til andre ting. Så på den måde er det jo meget
velegnet.
R: De får nogle andre diskussioner med læreren end de plejer.
S: [...] at de er gode i og med, at de skal have lavet det. Så det er
måske også det, der gør, at de [...]
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R: De får også en anden kontakt med læreren, fordi de får diskussioner om konkrete problemer, de står i og ting de skal have med og
[...]
S: Men det er nogle pædagogiske overvejelser. Jeg ved sgu ikke med
det almendannende. Det er meget svært at svare på. Det er rent
pædagogisk set, at det er fantastisk, når man først har linet op jeg ved godt, man skal hive ned igen - og line op, så går timerne
jo. Det er en dejlig måde og undervise på, når du deler klassen
og så videre. Det er meget svært at svare på, om man kunne opnå
det med forsøg, hvor de ser eksperimentets rolle. De kan se eksperimentets rolle uden nødvendigvis at lave det selv og kunne få
en fornemmelse af fysik som en [...] det er ikke nemt at svare på.
R: Er man almendannet, hvis ikke man kan skifte en sikring i sit
hus? Det ved jeg ikke. Det er svært at svare på. Man kunne da
godt forsvare det synspunkt i hvert fald. Det ville være med, ikke.
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S: I gamle dage ville man reparere sin radio. I dag har alle opgivet det
altså. At reparere din CDafspiller det er der ingen, der drømmer
om i dag. Så på den måde kan man sige, at der er ingen af os, der
skiller boksen ad rigtigt mere.
R: Til gengæld nu lever vi jo i en verden, hvor vi kun hyrer håndværkere, hvis det er absolut nødvendigt, hvis vi har hus eller skal
vedligeholde vores lejlighed, så er meget mere gået over til gørdet-selv-arbejde. Så vi får fingrene i tingene og det hører vel med
i vore dages samfund, at man kan lave en hel del selv på sit hus,
ikke. Men det er selvfølgelig et helt andet almendannelsesbegreb,
end det man normalt tænker på.
S: Det er bare svært at svare på de der ting, netop fordi igen er almendannelse så [...] har du forsøgt at sige sådan en oneline? Hvad er
almendannelse? Hvad er almendannelse i en oneliner? Ligesom at
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du har prøvet at sige, det er det, man forventer, et dannet menneske skal kunne og der har du ikke fortalt så meget i virkeligheden,
fordi hvad er et dannet menneske? Det er jo bare en anden måde
at sige almendannelse på. Har du egentlig nogensinde[...].
Jeg har prøvet i starten at forsøge mig med det, men blev overbevidst om at det
er svært og hvis man gør det, så begrænser man sig for mange fænomener og
ting, man egentlig gerne vil betragte som værende almendannende. Så det er
lidt uheldigt. Derfor opererer jeg i stedet for derfor med nogle dannelseselementer. Altså, hvor man kan sige, at der er nogle forskellige dannelseselementer,
man synes, der bør indgå. Sådan noget som personlig udvikling for eksempel.
Kultur, demokrati, sådan noget forskelligt. Nytte. Så der er forskellige dannelsesdimensioner, som man kan flytte rundt med som overlapper hinanden og så
videre. Jeg synes, at det er for komplekst at reducere til en oneliner. Det sælger
bedre, men jeg tror ikke, at det er noget, der er anvendeligt.

R: Det tror jeg også, det er. Jeg tror egentlig, at folk så havner lidt i,
at det er det, man har fået med sig, når man har gået i gymnasiet
groft sagt. Og så kommer vi nemt til at køre i ring. Det er sådan
nogenlunde den opfattelse, vi har ikke. I gymnasiet har man jo i
100 år været baseret på netop at skulle give almendannelse, kunne
det rigtige.
S: Men i humaniora og i musik synes jeg, at man har nemmere ved
[...] man skal kunne sine klassikere. Du skal have noget klassisk
musik. Lige have hørt lidt opera og de klassiske værker. Du skal
have læst et værk af Shakespeare. Du skal lige have læst HC Andersen. Der er sådanne nogle ting, der er kanon nu, ikke, kan man
sige. Der har de givet et bud på sådan noget faktisk, ikke.
B: Ja, de har en kanon der. Ja, det har de.
S: Ja, sådan et eller andet bud på, hvad som et minimum man skal
igennem.
R: Og man skal også snakke med om det meste et eller andet sted.
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Men jeg tror da også, der vil være en eller anden tendens til for eksempel blandt
historikere måske også blandt matematiklærere, der er nogle, de vil være mere
tilbøjelige til at pege på noget bestemt kernestof og sige; det her, det er det, man
skal lære, det kan man ikke komme uden om, hvor måske i fysik, der har man
ikke samme behov for at pege på noget bestemt stofområde, hvor vi siger; det
her, det skal man altså have for at være almendannet.
R: Der er heller ikke enighed, vel. For blandt naturvidenskabsfolk
er det ret klart, at man skal kunne noget naturvidenskab, for man
skal kunne læse populærvidenskabelige artikler og sådan noget og
vide hvad der er naturvidenskabeligt og hvornår det er noget vås.
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Man skal kunne deltage i den slags diskussioner, tage stilling til
det. Det er vi jo ikke enige med alle humanister om. Der er nogle,
der synes, at det behøver man overhovedet ikke at kunne. Vi kan
møde historikere og andre som overhovedet ikke skammer sig ved
at indrømme, at de ikke ved, om atomer eksisterer i virkeligheden
eller ej. Mens vi ville nok synes, at det var lidt pinligt at spørge
om det almindelig kendte historiske.
Det er Snows to kulturer, der [...]
R: Det er Snows to kulturer. Der er en vis asymmetri i, hvad vi betragter som hørende til almendannelse.
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I har snakket om matematikanvendelse for eksempel også i forbindelse med
forsøg. Her møder de, at man kan kvantificere tingene og regne på det og sådan
noget. I Fysik C det er det eneste sted i bekendtgørelsen, hvor der står [...]
Altså, Fysik B og Fysik A har ikke noget med almendannelse, der står ikke
ordet almendannelse, men det gør der i Fysik C, men det er også samtidigt der,
hvor der er meget lidt matematik. Kunne man ikke lave noget almendannende
fint uden at have alt det her kvantificering og genere de stakkels elever med det
så at sige?
B: Altså, det er da nogle lærebøger, der gør uden matematikken.
Ja, med Bekendtgørelsen i hånden.
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R: De skal lige præcis se sammenhængen mellem bølgelængde, frekvens og bølgehastighed. Det er noget af kernestoffet, så helt uden
matematik går den ikke, men det er vist også det eneste.
S: Men hvorfor det er godt at have med, det er faktisk, når man interviewer dem, som man gør til eksamen. Det, der er utroligt svært,
som jeg har prøvet nogle gange med varme og kulde, hvor det
kun er fortællinger om varme og kulde, hvor man prøver at stille
det op på et molekylært plan eller på anden vis. Det er utroligt
svært for dem at redegøre for sådan noget. Det bliver hurtigt noget snik-snak. Det, elever har det utroligt godt med, det er i en
eksamination, at der er noget rent konkret, at man laver en lille
udregning. Det ender jo op med en synopsprøve, hvor de rent
faktisk skal op og vi skal tjekke, hvad de har fået ud af det. Det
ender med en prøve. Og i den sammenhæng der kommer det matematiske ind som en stor behagelighed også for dem selv, altså.
Det er ikke kun for os, der sidder og bedømmer. Er der en enkelt
lille udregning [...] det er nogle gange svært for dem at håndtere
alle disse begreber. Når man laver en tegning på tavlen eller en
udregning på tavlen og bruger den som udgangspunkt til at tale i
stedet for at stå frit i rummet og snakke. Det har de fleste meget,
meget svært ved om det her. En tegning eller en demonstration
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eller et eksperiment for den sags skyld, står man med et eksperiment foran sig og så pege lidt på, hvad er det man ser her eller
på spejlet, et eller andet konkret man tager som udgangspunkt.
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Men bliver de mere almendannet af det så? Selvom de måske får en bedre
karakter?
R: Det har nok mere med den pædagogiske metode at gøre.
S: Det er stadigvæk svært at sige om det[...]
R: Jeg er fuldstændig enig med dig[...]
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S: De har jo tolket det som om, det ikke har noget med det at gøre. De
lærebogsforfattere, nogle af dem har tolket, at det almendannende
er bedre tilgodeset, hvis man nedtoner formlerne, får det til at ligne
en folkeskolebog og gøre det til en stor fortælling med farvede
sider. Det er der nogle, der siger, så er det rigtigt almendannende.
Med farvede sider og vi kører Folkeskole. Problemet er bare, at
det er svært at vurdere, hvor meget de har forstået, når slynger ud
og snakker om sorte huller uden at [...] Altså, der er noget rigtigt
i det om sorte huller givetvis i det de siger, men det er jo meget
svært at [...]
R: Jeg er heller ikke enig med dig. [henvendt til S] Lad mig give dig
et eksempel på, hvad der er, hvor jeg lige sådan umiddelbart tænkte; han mangler almendannelse eller matematisk dannelse i hvert
fald. Det var i radioavisen i dag, hvor de snakker om, at skatteministeriet ville gerne have opkrævet ordentlig skat af gevinster fra
alle de her spil, de laver i fjernsynet. Og så kørte han et eksempel,
at spilgevinsten er 1 million kroner. Det handlede om rentesregning. De kunne ikke regne baglæns. Hvis man betaler topskat af
en gevinst på 1 million kroner så får man kun 400.000 udbetalt,
så derfor skulle TV-stationen i virkeligheden punge ud med 1,6
millioner. Så ville man få sin million.
B: Jeg regnede ikke efter oven i hovedet. Men det hørte jeg også.
S: Men det gode ved det, det du har fat i der, det er en udbredt opfattelse. Man kan også se 2 ud af 3 lærebogsserieforfattere siger;
jamen, at matematikdelen af det hører faktisk ikke under almendannelse. Man kan godt få noget almendannelse, der svarer lidt til
amerikanske sciencefag. Du har et sciencefag, hvor man kan sige,
det er matematisk voldsomt nedtonet. Det er det eksperimentelle hele tiden og så kan man sige, så er det en videreførelse af
den tradition, de har i Folkeskolen, hvor de ser noget og oplever
og skriver ned med et farveskifte eller det blev varmt, det blev
koldt, hvor det matematiske er hevet helt ud. For det er et interessant spørgsmål. Jeg synes, at matematiske hører med, men jeg
har svært ved at argumentere for det altså.
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B: Man kan jo sige, det er den måde vi beskriver fænomenerne på,
ikke, i ord, ikke og så videre. Og det er jo også vigtigt, ikke Steffen,
i science at kunne beskrive fænomenerne i ord og forklare, hvad
der sker. Og det vil vi også gerne høre, ikke jo. Det vil vi også
gerne høre, at de kan give den fortælling i ord. Men vi må jo sige,
at vi synes jo ikke, det er nok, vel. Vi synes jo ikke, at det er nok.
S: Der er jo Galilei, at fysikken er skrevet i matematikkens sprog,
ikke. Og hele den del med at matematikken passer jo i den grad til
vores fysiske omverden, man kan sætte det ind i bitte små formler
og det passer som fod i hose nærmest overraskende godt ind i
mellem. Og det, synes jeg, hører med. Jeg savner med ord, hvor
man kan sige, at den opfattelse, der ligger bag bekendtgørelsen,
er jo nærmest, at gøre det uden formler. Der er to lærebøger, der
faktisk kører uden formler og så er der een, der har nogle formler
med, ikke. Og det er jo [...] jeg savner noget. Jeg har selv valgt en
af de bøger, der bruger formler, fordi det er fysik, det hører med.
Hvordan jeg skal argumentere for, at det hører med andet end,
det er [...] fysikkens sprog er jo matematikken. Lidt Galileiagtigt.
Men om man kunne opnå noget almendannelse ved at koble det
matematiske fra, det er jo [...] jeg ville savne det.
Man kunne i hvert fald sige at matematikken i hvert fald ikke har noget at
bidrage med til det almendannende og derfor kunne man godt udelade det i
Fysik C. Det lyder som det der sker lige nu, ikke?
S: Jo.
En variant af det kunne være at sige, at så må matematikerne tage sig af det.
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R: Jamen, det vi er i gang med her, det er selvfølgelig at omdanne
eller på det niveau lade fysikken være en gren af naturhistorien.
Og det er så spørgsmålet selvfølgelig, om det dækker nok. Af det
der er fagets egenart er at være en gren af naturhistorien. Det synes
vi jo nok ikke, fordi så snart man kommer lidt videre. Det er den
anden vanskelighed ikke, at fysik er lidt svært at definere, men
en ting, som er gennemgående, tror jeg for næsten al fysik, det er
modelbegrebet og det får vi nedtonet. Måske lidt for meget i det
nuværende Fysik C.
Så kunne man så spørge om, at få matematik i anvendelse ved netop at kunne
modellere er det så almendannende?
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R: Modeller behøver nødvendigvis ikke at være matematiske. De er
det næsten altid i fysik.
B: Man kan jo sige, at der sker et enormt kvalitetsspring, kvalitetsløft,
når vi får matematikken ind. Simpelthen.
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R: Jo, det gør der. Og det næste sker, når vi får højere matematik ind.
Differential- og integralregning, differentialligninger. Men så er vi
jo på begyndende universitetsniveau. 3.g i hver fald.
Det andet jeg har kigget på og set efter i undervisningen [...] [afbrydelse]
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S: Ja, det er svære spørgsmål at svare på, ikke. Fordi det er helt klart,
at dem, der har siddet i ministeriet, har jo netop sagt, at man kan
sagtens gøre det almendannende uden matematikken. Men på den
anden side virker det som om, at eksperimentet har en forholdsvis
fremtrædende rolle, ikke. Der vil man sige, at eksperimentet er
en del af det, ikke, som om de skal selv kunne [...] for at få en
fornemmelse af, hvor vigtig en rolle eksperimentet er i fysik. Ja.
Også i forhold til den verden vi lever i i øjeblikket, er det en trossag
eller hvad? Altså, i fysik hvor mange har egentlig set det i fysik?
Hvor mange har egentlig set, at her har vi en håndtering af en
teori, som er funderet i noget eksperimentelt, ikke? Her kan man
jo sige, at det religiøse er jo bleven voldsomt opblomstret i. Og som
modvægt mod det, så kan man sige, at her har vi altså noget, som
udtrykker sig med forankrethed i eksperimentet på en fuldstændig
anden måde end, hvad der ellers omgås folk både med religiøsitet
eller med new age, krystalhealing og pyramidekræfter og jeg ved
ikke, hvad de ellers går og hiver i, vel. Hvor man netop kunne sige,
kunne man - som almendannende ting kunne sige - kunne man,
som nogle bøger har taget fat i, kunne sige hvor adskiller fysik
sig fra astrologi og fra nogle af de andre ting, hvor man ligesom
kunne sige, hvad er det, der er det særegne ved fysik og hvorfor
er det, at fysikken er så succesfuld? Også forstået som velstand i
de samfund, der prioriterer fysikdel og science højt. De har stor
velstand i forhold til dem, som kun er religiøst funderet, ikke. Der
hvor man satser på livet efter dette eller være en god muslim eller
være kristen for den sags skyld, hvor det ikke er det at gå ud og
agere i omverden, ikke.
Men hvad ville det kræve for eksempel? Er det et fokus på det eksperimentelle
eller er det et fokus på det matematiske eller hvad er det egentlig et fokus
på. Er det den naturvidenskabelige metode? Er det modelbegrebet eller er det
variabelkontrol?
S: Det matematiske er jo i vid udstrækning også brugt i astrologi. De
regner jo løs på alle mulige måder, ikke. Der er jo mange regnerier
i det der, i det astrologiske. Og det er jo ikke det, der gør det. Fordi
nogle regner løs, så er det jo ikke det, der gør det til science, vel.
Og det kan jo være hæftet i noget fuldstændigt tankespind, ikke.
Jordstråler, de måler jo også op nogle af de der jordstråler, ikke, og
tegner mystiske kort og siger; der skal sengen stå, ikke. Der er jo
streger på et kort, ikke. Det er ikke bare den matematiske anven-
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delse, der skiller det ud. Men eksperimentet er jo afgørende. De
finder ikke det samme. Jordstrålemålere finder jo ikke det samme,
når de går ud. De kan ikke reproduceres. Vi kommer jo frem til
det samme, når vi laver vores målinger.
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Så det er reproducerbarheden, der er [...]
S: Ja, noget af det er. Det må man sige, det er da en vigtig ting, ikke.
det har altid slået mig, at den dersens store asymmetri mellem humaniora, hvor man siger; jamen, kan man ikke opera, jamen så er
man ikke dannet og har man ikke læst Shakespeare, så er man ikke dannet. Men hvis man til humanisterne siger; hvad har du læst
af Newton? Hvad har du læst af Einstein? Hvor man umiddelbart
kan sige, at vores baggrund kan man jo sagtens læse Shakespeare,
sagtens høre opera, vi får måske ikke det samme ud af det, men
vi kan sagtens høre det. Det matematiske sprog gør, at de kan ikke sædvanligvis læse ret mange tekster med mindre, de er meget
oversigtsagtige.
De er mere utilgængelige?
S: Ja. Men elever har jo svært ved bare at læse gammeldags leksikonartikel.
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Det er lidt overraskende.
S: En artikel hvor man kun gennemgår nogle ting. Det er nogle artikler, der gennemgår CDere også videre. De har svært ved at læse
det. Fordi det er koncentreret, der er mange faktuelle ting i det.
De er ikke vant til at læse på den måde. De har meget svært ved
at læse tekster med naturvidenskabeligt information. De er godt
klar over, at det er naturvidenskabeligt. De er godt klar over, at det
er sådan et eller andet, ikke. Men de har utroligt svært ved bare
at sætte streger under de vigtige ting. Og det hjælper vi dem nok
ikke nok med. I historie ved jeg, der har man sådan nogle metoder,
hvor man prøver at inddele i afsnit, prøver finde ud i hvert enkelt
afsnit, hvad er de vigtigste punkter og ord der. De har jo ikke en
systematisk tekstlæsningskompetence. Prøv nu først at inddele i
afsnit, det gør de jo ikke selv, når vi giver dem en tekst ud om et
eller andet.
B: Vi har en formelsamling.
S: Jo, men altså kan man sige, jeg har givet dem en tekst, hvor der
ikke er nogen formler i overhovedet, men hvor der direkte står
i teksten, hvad er bølgelængden i plast, hvad er bølgelængden i
luft og så har jeg stillet dem nogle spørgsmål, de bare ikke kan
finde i teksten. Enten fordi de ikke har læst det igennem eller [...]
vi ved ikke, hvor meget de snyder der. Men vi lærer dem jo ikke
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systematisk - nu har vi en naturvidenskabelig tekst - hvordan æder
vi os ind i det? Andet end det med en matematisk tekst, hvor man
tager linie for linie og sådan noget, er der punkter man ikke forstår,
ikke.
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Ja, meget minutiøst.
S: Det er meget svære spørgsmål, du kommer med der. Netop fordi
det er [...] når vi snakker om almendannelse, det er som energibegrebet i fysik, prøve at køre det i en oneliner det kan man jo
ikke. Når vi snakker om almendannelse og sådan noget, snakker
vi så om det samme i det hele taget, ikke sandt? Når vi siger [???]
op mod almendannelse. Mener vi det samme om almendannelse
i virkeligheden? Det er tit, når vi svarer der, så er det fordi at [...]
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Jeg tror nok, at hvis man skulle driste mig til en oneliner, så ville det være
noget med at lære noget, der rækker ud over faget. Altså på den måde forstået,
at meget af det, man kan lære, er studieforberedende på en eller anden måde.
Så man lærer for fagets egen skyld for at kunne begå sig i faget, for at få en god
karakter og sådan, men lærer man noget, som rækker ud over faget. Eksempelvis
kan man læse en tekst med naturvidenskabeligt indhold i avisen eller kan man
forholde sig til astrologi og jordstråler og sådanne nogle ting, ikke.
S: Kan man ræsonnere.
Ja.
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S: En eller anden form for ræsonnering som også er utrolig svær. Det
handler om en kritisk holdning til netop nogle af disse ting, man
hører. Det der med krystalhealing, den her krystal har en frekvens
der lige præcis [...] hvor man snakker om frekvens og sådan noget
med krystaller, hvor man måske har lidt snusfornuft, ikke.Det er
en meget god måde at sige det på; er det noget, der rækker ud
over det?
Ja. Men det giver også en begrænsning, når man prøver at lave sådan en
oneliner.
S: Jeg tror, at det er meget godt alligevel, ikke. Hvor man kan sige, at
man prøver sige sådan helt kvantemekanisk, at det giver et aspekt
af almendannelsen. Så kan man have en anden en, der komplimenterer lidt, men ikke gensidigt udelukker. Som giver andre aspekter
af almendannelsen. Der kan man godt lave sådan en parallel, hvor
man kan sige at hver især er en oneliner, ikke [...] men hver især
giver et lille billede af det.
Ja, sådan så det ville være kvantemekanisk Det ville være måske mere ovre i
det kulturelle, fordi det har nogle filosofiske implikationer, hvad man har fundet
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ud af i kvantemekanikken. Hvorimod at lære om A-kraft for eksempel har men
måske mere nogle, noget med nogle demokratiske aspekter i sig [...] måske bedre
ikke fuldstændigt måske bedre klædt på i at forstå den debat, der eventuelt
kunne være om A-kraft.
800

805

810

815

S: Det er jo andre ting, ikke. Kan man gå ind og forstå en debat om
CO2, hvis det var et eller andet bare man har en eller anden fornemmelse af drivhus, drivhusgasserne. Sådan noget med; hvorfor
er det drivhustermen? Hvad har det med et drivhus at gøre? Frem
og tilbage. En fornemmelse af hvad der sker med den der CO2.
Altså, man kan gå ind på en måde [...] er det rent tåget, når man
snakker om CO2, ikke. Ligesom når man snakker om indeks i matematik eller procentpoint eller sådan noget. Er det rent tåget eller
sige begrebet een noget. Ellers må man sige, at mange folk, der
hører de økonomiske ting i TV-avisen, kører lige hen over hovedet på dem, ikke og andre ting der. Der er meget, der må køre
ind over hovedet på folk i virkeligheden, når man ser, hvor meget
vores elever kan. De hører ordene og så videre, får klister det på
på en eller anden måde i forhold til den erkendelse, de ellers har,
men jeg tror egentlig i interviewsammenhænge, hvis de skulle redegøre for dem, hvad der foregik derinde, så ville de ikke kunne
gentage det.
Det tror du ikke?

820

825

S: Nej ikke i en almindelig TV-avis en almindelig person, fordi det
stiller store krav til noget økonomisk, hvis det ikke er et eller andet
barnedåb og hvad han hedder og sådan noget det ville de kunne,
ikke. Er det noget ud over det, så vil man ikke kunne. Så lytter
man ikke efter.
B: Der er også, det vi netop prøver at træne, ikke. At kunne sætte
ord på, ikke. Altså, dette træner vi jo hele tiden i vores fag, ikke.
At kunne sætte ord på. Det gør vi jo i alle fagene, ikke.
S: Det vi giver anerkendelse for, det er den produceret ting, det er
det, de gengiver over for os, ikke.

830

835

B: Det vil vi meget gerne have. Så er vi glade, ikke. Hvis de kan
gengive tingene med de rigtige ord, ikke, så er det et 10-tal, ikke.
Så kan de anvende det bagefter, så er det et 11-tal. Anvende det,
ikke. Altså, selvfølgelig er der lidt forskel på det, fordi hvis de
nu viser, at de har god forståelse på en anden måde, ikke, så kan
de jo stadigvæk få gode karakterer, ikke. Men altså, hvis det er
sådan korrekt reproduceret ikke, jamen, så mener vi jo, så har de
jo sådan set også forstået det, vendt det oppe i hovedet og kunne
bruge begreberne, ikke. Hvis de også bruger begreberne korrekt.
De fysiske begreber. Og bruge varmebegrebet korrekt. Det er ikke
let.
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Interviewbilag

S: Nej det er ikke let. I og med der er få lærebøger, der gør det, så
[...]
B: Hvis man hører lidt om, jamen varme, hvad er det et stof, ikke, så
er man måske lige på vej til at ryste lidt på hovedet af den elev,
der spurgte om det, ikke. I Fysik C der, hvad er det for noget?
Men det var jo den gamle kalorimeterteori, ikke, at varme var et
stof, ikke. Og så skal man jo ikke ryste på hovedet, fordi det er jo
en teori, der har haft sin gang på jorden, ikke. Så det er da ikke
[...] det er jo fantastisk det [...]
S: Den kunne jo beskrive noget stadigvæk. Varmeindhold. Så er vi
jo helt over i et kalorikbillede. Når man siger varmeindhold. Det
bruger man tit sådan nogle [utydeligt] af varmeindhold.
Det er også svært, ikke.
S: Det er ikke så godt egentlig at sige varmeindhold. Fordi det giver
det noget stoflighed og noget kalorikteori.

855

860

865

870

875

880

Skal vi springe lidt videre til de her perspektiveringer? Så kan Rasmus hoppe
på senere. Jeg har delt tre fagperspektiveringer op. Det er igen et groft udpluk
af, hvad der eventuelt kunne være med, hvor jeg har taget fagets udvikling,
som er det historiske. Og så har jeg taget videnskabsteorien og så har også haft
sådan en anvendelse, fordi fysik mange gange som fag bliver anvendt inden for
andre fag og faglige problemstillinger og teknologi og så videre. Så det er nogle
perspektiveringer, man kunne lave på faget. Jeg synes, man kan perspektivere
på to måder; man kan perspektivere med fysik. Man kan perspektivere noget
andet med fysikken og så kan man også perspektivere på fysikken. Et eksempel
kunne være; hvilke en indflydelse har fysikken haft for Oplysningstiden? Hvis
man stiller det spørgsmål; hvilken rolle fysikken har spillet der, så er det en
perspektivering med fysikken, der bidrager til en bedre forståelse af en historisk udvikling i Europa. Man kan også lave perspektiveringer på fysikken og
se på hvordan kan den kristne katolske kirkes opfattelse af naturen have haft
indflydelse på fysikkens udvikling i 1300tallet for at sige et eller andet, ikke.
Det ville være en perspektivering for at forstå fysikken noget bedre. Inden for
videnskabsteorien der er der masser afeksempler, hvor man har brugt fysikken
til at argumentere for nogle erkendelsesteoretiske positioner. Kant for eksempel.
Men der har også været masser, hvor man kan bruge filosofien til at belyse på
fysikken for at vide, hvad er det egentlig, vi ved, når vi har den her erkendelse,
for eksempel inden for kvantemekanikken. Så på den måde kan man lave nogle
forskellige fagperspektiveringer og jeg ved ikke om, I har nogle holdninger til
om, det er fysiks anvendelse i andre fagområder og fag og teknologi, om det er
videnskabsteorien eller fagets udvikling, som er vigtige i de her perspektiveringer. Om der er nogle af dem, der er mere almendannende end andre? Ellers
synes jeg også det kunne være sjovt at høre jeres response på det der med, hvad
er egentlig det mest vigtige i fysiks bidrag til almendannelse. Altså, at man
perspektivere med fysikken og på den måde kan få en bedre forståelse af filosofi
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og historie og andre ting eller er det omvendt at benytte de her historiske og
filosofiske perspektiveringer på fysikken?

885

890

895

R: ’Med fysikken’ er jo svært ofte, fordi det forudsætter et kendskab
til fysik, ikke, som eleverne knapt nok har, men alligevel løber
man ind i en eller anden problemstilling, hvor det er ret oplagt.
Jeg er lige ved at kaste mig ud i en, hvor det godt nok ikke er
fysik men matematik, men det ligner, kan man sige, fordi at jeg
skal lave noget sammen med historie og dansk om den tidlige
industrialisme og der tænker jeg, at vi skal have vækstmodeller fra
matematik for at forstå Malthuss argument med eksponentiel og
lineær vækst, hvor den eksponentielle altid overhaler den lineære.
Det kan vi bruge matematikken til og så kan vi måske få lidt mere
kød på den samfundsfaglige og historiske diskussion.
Så det er en perspektivering ’med’, ja.
R: Så det er en perspektivering med matematik i det tilfælde, men
man kan garanteret støde på lignende eksempler med fysik. Det
er helt sikkert, det er der.
B: Manhattanprojektet, ikke. Bare som et eksempel.

900

R: Ja, ja. Elektromagnetisme.
Men er det ikke så perspektiveringer ’på fysikken’ eller er det ’med fysikken’?
R: Det kan gå begge veje.
B: Det kan gå begge veje, ja.

905

910

915

920

R: Fordi hvis du griber det an som historisk projekt, der handler om
2. verdenskrig eller den kolde krig, så har du brug for at inddrage
fysik for at forstå, hvad der foregår. Måske ikke, altså men det
er lidt det samme som vores diskussion før om telefonen CDen.
Det du kører der, det er vel egentlig perspektivering ’med fysik’
af noget, de kender. Det, de bruger en CD til, er jo ikke at studere
fysik, det er jo at høre musik. Men det giver et ekstra perspektiv
på det at finde ud af, det har en teknologisk baggrund, som de
faktisk godt kan forstå noget af og det giver ikke een meget ændret
forudsætninger for at nyde den musik, der er på CDen. Det er jo
ikke der.
S: De bliver mere taknemmelige over alle de 1’ere og 0’ere der, der
kommer ud i den rigtige rækkefølge
R: Men en eller anden slags oplevelse af, at der er [...] altså, måske
også en oplevelse af en sammenhæng fordi de måske forstår bedre,
hvorfor en computer også kan bruges til den slags ting. Hvorfor
de kan spille musik på en computer og hvorfor kan man tale ved
IP telefoni i stedet for en almindelig telefon? Man kan digitalisere.

38

925

930

935

940
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Interviewbilag

Der har de pludselig fået en indgang til det, som de kan køre videre med, ikke. Den hører vel egentlig også [...] man kunne i hvert
fald godt tillade sig at påstå, at den hørte til der, ikke. Men det kan
også sagtens være nogle af de store historiske omvæltninger. Den
klassiske mekanik. Det er igen det samme, ikke. Det er interessant
at sætte den udvikling ind i en historisk [...] med Newtons love og
opfattelse af verden som et urværk og sådan noget, som vi stadigvæk slæber rundt på. Nu er den efterhånden nået ud til psykologi
og samfundsvidenskab og sådan noget som har trukket på den
model der og også op i nyere tid. Men der er en perspektivering
på fysikken, men det går også den anden vej. Det er et vekselspil.
Det er ikke så let at sige. Fordi det afhænger af den indfaldsvinkel,
man kommer med.
Grunden til, at jeg også har delt den lidt op, det er, at der nogle af dem, der
skriver didaktiske artikler, de har været lidt efter den der ’perspektiveringer med
fysikken’, fordi man finder, at det er en humanistisk problemstilling, som man
berører. Altså, det er ikke fysikfaget, der er genstandsfeltet lige pludselig. Det
er ikke det, det handler om. Men fysik bliver brugt til at levere noget krudt til
nogle humanistiske problemstillinger og pointer.
R: Jamen, det har det jo været brugt til tidligere. Så det er jo en historisk kendsgerning. At modeller eller paradigmer ligefrem i fysikken er sivet ind også i humanistiske videnskaber. Netop det der
urværks [...] verden som et mekanisk system hvor alt er årsagsbestemt. Det har haft en enorm indflydelse på tænkningen langt
uden for fysik.
Men argumentet er, at det er fint nok, at fysik på den måde bliver brugt som
inspiration og som redskab, men det bare ikke en fysikproblemstilling. Det skulle
være samfundslæreren der skulle gøre det eller historielæreren der skulle gøre
det.
B: Det kan man selvfølgelig godt sige, Bjarke. Og det har jeg jo også
tænkt på, men man skal jo sætte det i perspektiv med, hvordan
starter fysikken. Jo den startede vel med Aristoteles, ikke, at han
skrev sine værker og lavede et verdensbillede. Det er jo set i historiens lys, så er det jo netop, at fysikken er dukket op, fordi vi
vil blive klogere på vores omverden og beherske verden og forstå
verden, ikke. Det er jo det, der også driver fysikerne, Newton og
Galilei. De vil blive klogere på verden, ikke. Det er jo altså mekanikken, ikke, for Newton. Det var vel ikke kun lige, fordi han
skulle beskrive æblet, der faldt ned.
R: Overhovedet ikke.
B: Nej, det var da for at beskrive planetbevægelserne, ikke. Og blive
klogere på det og det var jo for Einstein - jamen, han ville jo også beskrive universet, ikke. Det er jo de store tanker, ikke. Hvor
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tingene har hængt sammen og det er da stadigvæk det, der også
er, tror jeg, brændstoffet for partikelfysikerne. Jamen, det er jo at
forstå verden i bund frem for lige at forstå et hjørne af fysikken.
Nej, det er jo et verdensbillede, der driver for at forstå ikke.
R: Grand Unified Theory. Teorien om alting.

970

975

980

B: Det er det, der også driver fysikken og omvendt et mål i fysikken,
der driver fysikerne og så videre, ikke. Og så har du nogle spinoffs
med anvendelse og så videre. Men set i historisk perspektiv så er
det jo også netop den store sammenhæng med, hvad kommer vi
fra, ikke. Hvordan ser verden ud?
R: På Newtons tid var fysikken jo også stadig en del af filosofien.
Naturfilosofi.
Det store spørgsmål er jo, hvordan hænger de her to skemaer [peger på OM
og I fysik] sammen på den måde forstået, hvor meget skal man egentlig vide i
fysikken, før man kan begynde at perspektivere? Hvor meget skal man snakke
’i fysik’ før man kan snakke ’om fysik’? Det er et af de store skismaer.
R: Det støder vi på hver gang, vi har projektopgaver i 1g. De får de
her klippe-klistre opgaver, hvor de også skal perspektivere. Det
kan de jo slet ikke i den forstand, vi mener det.
S: Nej, nej.

985

990

995

R: Det bliver det, de har klippet og sakset hist og pist. Noget der får
det til at se godt ud, men ikke er det, fordi argumenterne mangler.
Argumentationen mangler, ikke. Og det kræver stor modenhed at
perspektivere og kendskab til, hvad faget egentlig er.
Men der er en, der hedder Marianne Zibrandtsen, der har udtalt, at fysikkens
rolle inden for det almendannende, det er, at man skal netop levere der her
historier til den vestlige kultur og det er så fint nok, hvis man bare kan gøre
det om de der spændende fortællinger. Hvor helt ovre i den anden grøft, der er
sådan en som Mogens Pihl, som utroligt meget snakkede for almendannelse i
50’erne ved enhver given lejlighed han kunne. Men da han så selv udviklede et
lærebogssystem for gymnasiet, så fik man noget af det mest hårde matematisk,
deduktive gennemgang af stoffet med Maxwells ligninger, der også lige kom
rundt om hjørnet.
R: Det kan jeg godt huske. Dem har jeg selv været udsat for. De var
glimrende.

1000

S: Jeg var også helt vild efter Storm og Pihl.
Men det sjove er han holdt fast i, at det var stadigvæk almendannende det
her, ikke. Der var ikke meget perspektiverende i det, selvom manden havde styr
nok på historien. Ingen tvivl om det, jo. Men det er jo helt ovre i den anden
grøft. Det virker som om, han faktisk næsten dropper de her perspektiveringer

40

1005

Interviewbilag

og siger; det er fint nok, vi er her [I fysik], det giver noget almendannende i
sig selv. Hvor i mod Marianne Zibrandtsen ville sige; det er fint nok, bare vi
har nogle perspektiveringer, så er det godt nok.
R: Det er rigtigt. Det er jeg ikke enig i.

1010

1015

S: Mogens Pihl gjorde begge dele, ikke. I ”De europæiske ideers historie” har han et fantastisk - bedre end der er gjort siden, altså
- helt fantastisk afsnit, hvor at han sparker fysikken ind sammen
med andre ting, der foregår lige præcis i den periode, ikke, hvor
man kan sige, at han bevægede sig, der i begge felter [I og OM
fysik]. Med sin lærebog heroppe [I fysik] med de ”Europæiske ideers historie” som jo - fysikdelen er formodentlig skrevet af ham,
ikke - er jo fabelagtigt godt skrevet, ikke.
Men hvis man læser i ”Europæiske ideers historie” som gymnasieelev, ville
man så kunne [...] er det så ikke lidt forræderisk, hvis man ikke har styr på
fysikken?

1020

1025

1030

S: De ville ikke kunne læse det. Altså jeg har prøvet engang netop at
holde sådan et filosofikursus, hvor jeg tog noget fra ”Europæiske
ideers historie” og det var folk, der var interesseret i det. Sådan et
om eftermiddagen, ikke. De kunne sgu ikke læse det. De kunne
ikke læse det.
Har I nogle eksempler på noget undervisning, hvor man kan mærke, at her
er der faktisk god sammenhæng mellem I fysikken og OM fysikken? Hvor de
snakker om fysik og kan argumentere faktisk for det så at sige. For eksempel
hvis man snakker om det, man kalder for ’den’ naturvidenskabelige revolution
med Galilei, kan de så faktisk gå ind og snakke fysik i forhold til Galilei og så
samtidigt også kunne perspektivere det?
B: Jeg tror da godt, man kunne få dem til at sige, at det er jo matematikken, der kom på banen, ikke. Det tror jeg da godt, man måske
kunne.

1035

1040

S: Hvis man laver det i 2.g, kan man sige, som nogen har gjort det
i slutningen af 2.g og taget Galilei ind der, hvor matematikken er
kommet på banen og hvor differentialregning også er problemet
med den instantane hastighed eller at bestemme farten i nuet eller
nogle af disse ting, ikke. Men vi har hevet det ind i år, hvor vi hev
det ind faktisk som noget af det første, hvor det var det kosmiske
zoom, hvor man nogle gange hiver det ind overbliksagtigt uden,
de har et fundament, hvor man jo, hvis man kunne hive [...]
B: Man kunne godt - det har ham, der var her i jobbet før mig, ikke
- lade kuglerne falde på [...]

1045

S: Det var netop, det jeg refererede til. Der havde vi en eksamen, hvor
historie og fysik var på banen og de lavede faldrater og de gik i
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Galileis fodspor og de havde differentialregningen. De havde hele
værktøjet, for det var så afslutningen til 2.g, hvor man kan sige,
den perspektivering er egentlig fantastisk, hvor man har håndværket. Problemet er bare at nogle gange, så vil man komme med en
perspektivering, en appetizer, hvor man ligesom sætter det ind i
en historisk sammenhæng for at overhovedet at gøre dem interesseret i faget og andre gange kan man sige, hvor lykkes det bedst,
jamen det er hvis man har differentialregning, har det hele og
så afslutter med en perspektivering, hvor man kan sige lige som
i filosofikum i gamle dage, hvor man, hvis man havde afsluttet
kandidatgraden med et filosofikum, så havde det været fantastisk
godt. Der startede man med filosofikum og hvor lige så åndsvagt,
det er, man siger; hold kæft, det er et fantastisk filosofisk overblik
du har. Jamen, ingen kunne forstå nytten af den og så videre. Og
det var lige præcis det, man havde, når man først kendte sit eget
fag, så kunne man perspektivere det til randområder; hvordan er
det i forhold til humaniora? Og så videre og så videre. Og det er
det, vi starter med i 1.g nu, hvor vi skal perspektivere fakulteterne
i starten af 1.g i almen studieforberedelse. Det kunne måske være
godt til allersidst i 3.g, fordi så har de nogle håndværk, så vi rent
faktisk få noget ud af det, hvor de kan gå ind og svitche og sige nu
regner vi lige på Galilei. Men vi kan også se det i en sammenhæng
med ham.
B: Men man skal heller ikke afvise det, netop at de får det, det overblik som vi prøver at give dem, ikke. Det kan jo være en appetitvækker.
S: Men man skal vende tilbage til det, ikke. Her får de et overblik
uden at kunne gå ind og sige; nu tager vi lige Galileis faldrate
og kan forstå, hvorfor han lavede det og på den måde, fordi han
kunne ikke integrere og alle de der ting, ikke, så lavede han det
på en anden måde, ikke. Og så vende tilbage til det.
R: Det er alment uden at være dannende.

1080

1085

S: Ja. Men vi har det også i Folkeskolen netop med de der [...] de store
linier tager man fat i og de aner ikke, hvad CO2 er, vel. Og de aner
ikke, hvorfor det er drivhus, der i øvrigt er en forkert betegnelse.
R: Nej, nej. Jeg havde en skæg en med en eller anden opgave om en
forbrændingsreaktion, hvor blandt andet CO2 med et naturfagshold og de skulle kommentere et eller andet på det der og 4/5 af
klassen snakkede om, at CO2 jo var giftigt, så derfor var det dårligt
og så videre. Den havde de misforstået helt. Og hele diskussionen
og problemet med CO2-udslip og hvorfor vi skal have afgifter på
det og sådan noget, den er gået hen over hovedet på rigtig, rigtig
mange.
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S: Og CO2 er formodentlig en eller anden amerikansk opfindelse,
ikke.
R: Tit. De ved det godt. Altså, når minder dem om det og de har
godt hørt om udånding og indånding i biologi og sådan noget.
Men lige i det øjeblik så tror de, at det er en giftig gas. Det er
derfor, det er farligt.

1095

1100

1105

1110

1115

1120

1125

1130

S: Nogle af de ting, du spørger om, det er noget, som kommer meget,
meget sent i livet. Også på kandidatniveauet når folk starter på
universitetet og så videre. Det, at de har både en fortælling om det
og kan perspektivere og så lave nogle udregninger, det er voldsomt
stort. Det er ikke nemt, altså. Det er kun de bedste, bedste af vores
elever som mestrer sådan noget, ikke.
R: Men vi løber i meget høj grad ind i det problem med almen studieforberedelse, fordi eleverne skal efterhånden i løbet af gymnasietiden kunne lave problemformuleringer selv. Og det er et problem,
når der indgår naturvidenskab og det er specielt et problem, når
der indgår matematik. Man kan ikke bede gymnasieelever om at
lave en problemformulering, hvor matematik indgår på et fagligt
højt nok niveau. Det kan man ikke.
S: De skal guides igennem der. Det er meget vigtigt også, hvad du
siger, hvis vi snakker om nogle af de der pinde, du har der med
matematikkens rolle, der kan man sige; jamen, hvis vi stiller en
opgave med solsystemet eller stiller en opgave med CDere eller
et eller andet, hvor de skal selv skal lave en problemstilling, så
er der ingen af dem, drømmer om at sige; jamen, hvor mange
omdrejninger har en CD i starten? Hvor mange har den til slut?
Kan vi eftervise, at sporet er så langt? Kan vi eftervise, at der er 650
megabyte på? Det er der ingen, der ville drømme om. Eller hvis
vi snakker noget om Månen og så prøver engang at regne siderisk
og synodisk ud. Der er ingen, der ville drømme om at sige; jamen,
tiden fra måne til måne er det så lig et omløb eller sådan noget. De
vil aldrig nogen sinde drømme om det. Hvordan skal de kunne
det? Det vil sige, at vi får stort set ingen regnerier. Hvis de laver
problemformuleringen selv, så er det rent faktisk faktuelle klippeklistre ting. Det er det eneste, vi får. Der er ikke nogen af dem,
der regner ud, hvis man ikke giver dem en problemstilling. I skal
kende forskellen på siderisk og synodisk eller et eller andet. Hvis
de ikke får et eller andet redskab til det, så ville de aldrig drømme
om det. De undgår ethvert regneri, hvis de selv får lov. Ethvert
regneri.
R: Den type fysik du har været udsat for hos Jens Højgaard for eksempel med at regne den ud i alle mulige sammenhænge, ikke,
gennemgå, hvad er fysikken i en eller anden sådan forholdsvis
almindelig problemstilling.
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Åbne en øl foreksempel.

1135

1140

R: Det tænker de overhovedet ikke over. De kommer slet ikke ind
på det, hvis vi ikke laver problemformuleringen for dem og sætter
dem på sporet, altså. Og så kan de sagtens synes, at det er morsomt
og de får en indsigt af gøre det. Hvad skal der til for at åbne en
øl? Den er meget skæg.
S: Jeg mener, vi skal kører meget lukkede problemformuleringer. Jeg
giver dem kun lukkede problemformuleringer
B: Det er man nød til.

1145

1150

S: Ellers får man ikke noget regneri i det. Du får ikke essensen frem
og de ved ikke, hvad der er væsentligt og ikke væsentligt og det
bliver en omgang snik-snak. Hvor mange kratere er der på den
ene planet og ligegyldige detaljer om sammensætningen i stedet
for at få fat i det vigtigste; hvilke planeter er de faste og hvilke
gasformige eller sådan et eller andet, ikke.
B: Det er rigtigt, som Rasmus siger, man kan ikke for eksempel bede dem om at lave en problemformulering i matematik, ikke. Og
sådan er det bare. Det kan man ikke.
S: Jo med mindre at man virkelig kører på.
B: Så skal det være styret. Det skal være meget, meget styret.

1155

R: Det skal være meget, meget coachet samtidigt med, at fagkonsulenten mente, at det kunne man ikke engang på universitetsniveau,
før man var nået nogle år frem. Altså, det er [...]
Nu skal I snart til time igen måske?
R: Ja.

1160

Lige det sidste spørgsmål. Det virker som om, når I snakker om det med de her
perspektiveringer, at mange gange den måde man tænker på perspektiveringer,
det er som værende appetizere og som værende noget der motiverer eleverne.
Er det sådan mange gange, at [...]
R: Nej, jeg synes, at det er væsentligt. Altså, jeg synes, at det fylder
mere end det. Håber jeg da, når jeg underviser.

1165

1170

B: Det synes jeg også. Det mener jeg også, ikke. Netop, at der er noget
dybere i det.
S: Det er især i Fysik C, vi snakker om? I Fysik C synes jeg, det ligger
nærmest i alle de der ting. Hvis man vælger et eller andet med
lys og farver i fysik, så ligger perspektiveringen der allerede, ikke.
Den ligger faktisk allerede med Goethes farvelære. Altså, det er
nogle af de emner der, hvor man sige, der undgår man egentlig
ikke perspektivering. Det er ikke noget, der bliver klistret på til
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allersidst for at opfylde en Bekendtgørelse. Det synes jeg, vi er
blevet trods alt bedre til end man måske [...] I gamle dage, Storm
og Pihl var der jo ikke nogen perspektivering der. Nej, det var en
enkelt lille bemærkning til sidst, ikke. Måske en enkelt linie stod
der: det kan for øvrigt anvendes i maskiner eller sådan noget.
R: Jeg prøver så vidt muligt at se på de der ting. De skal møde fysik
også når vi snakker højere end ord, som noget der indgår i en
løbende udvikling af faget og i menneskelig aktiviteter og sådan
noget, så der ligger et plot så at sige. Man kan godt tænke lidt
i fortællinger, i dramatik og sådan noget. Der ligger en problemstilling, der ligger et eller andet, man støder på, som man gerne
vil [...] et problem man vil have løst eller en indsigt man gerne
vil have. Og hvad var problemstillingen? Hvordan bar man sig
ad? Det er ikke nok at få at lært noget relativitetsteori. Man kan
stort set ikke undervise i relativitetsteorien uden at bringe Einstein
på banen, vel. Det ville være helt mærkeligt for os ikke at nævne
Einstein og [utydeligt] og det ville også være lidt mærkeligt at undervise i det uden og at se på det clash det er elektrodynamikken
og mekanikken.??? Altså, at det udspringer af nogle faglige problemstillinger, ikke. Det kan godt være, at man breder det ud, så
det udspringer af teknologiske, filosofiske eller samfundsmæssige
problemstillinger, men i det mindste udspringer det af nogle faglige. Det synes jeg er helt gennemført altså og på den måde kommer
der en slags miniplot vist ind i det, ikke.
S: Og alle på C-niveau, alle de bøger der er, kan man sige, synes
jeg, er vældig gode til det. De er meget perspektiverende. Det ligger næsten iboende i alle de emner der er. Kosmisk zoom. Det er
perspektiverende hele vejen. Der, hvor det virkelig bliver adskilt,
det er den matematiske sprogbrug, synes jeg, som adskiller noget,
hvor man [...] jeg synes, jeg er ked af, at de har fortolket det sådan
- men det er jo deres valg, men jeg tror, det er almendannende det er simpelthen derfor, de har taget matematikdelen fra, fordi så
er man bange for, at det drukner i matematik, ikke. Det er samme
science, amerikanske, ikke. At, du får ikke oplevelsen, fordi det
drukner i matematik og det har de jo ret i med kalorimeterligningen, at der drukner det i enheder og mystiske ligninger, som de
har skide svært ved at løse.
Men man når ikke frem til nogen elever, der vil sige; hold da op, det her
matematikanvendelse, det har givet mig en personlig udvikling, fordi nu kan
jeg regne den ud.
S: Jo, jo. Du ser jo, at den gode del af det, kan vi jo godt lave små
eksempler af, fordi vi tager kalorimeteret væk. Vi tager bare et
flamingobæger, så er der kun to sider på ligningen, ikke. Det vil
de fleste kunne gøre, men så kommer lige isens smeltevarme el-
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ler et eller andet, hvor der er et par led mere, ikke. Så nogle af
dem synes, at det er smadderspændende, at man kan lave en lille udregning med fælles temperatur, hvor der kun er to [???] for
eksempel, kan du regne varmt, koldt vand. Alle elever for eksempel kommer igennem med fælles temperaturer og synes, det er en
skæg udregning. Men det er også det simpleste case, jeg overhovedet kan tage. Det er varmt og koldt vand i et flamingobæger. Så
kan man faktisk regne fællestemperaturen ud. Det kan man godt
få alle elever med til. Og det, synes jeg også, er skægt, fordi de
mestrer det. Det der med at hvad, synes man, er sjovt, det er ikke
nødvendigvis noget, der kan anvendes[...]
R: Det kan præsenteres på forskellige måder. Det kan også, hvis man
lægger det tidligt, så kan man præsentere det som en opgave, hvor
de selv skal deducere eller eksperimentere sig frem til den lov, der
gælder. Det fungerer vældigt fint. Det kan man klare på en time.
Selv finde ud af hvad er reglen og blande varmt og koldt vand og
forskellige mængder af det. Hvordan kan man regne fællestemperaturen ud? Det kan man også før de kender begrebet varmekapacitet, for det er samme stof. Men de skal lige finde ud af, hvordan
vægter de forskellige mængder, ikke. Nogle af dem når frem til en
formel, som gælder, når de har lige store mængder. Når man så
begynder at drille dem og sige; så tag dobbelt så meget af det ene
som det andet. Så passer det pludseligt ikke mere. Så skal de til
at tænke igen.
S: Der er altid nogen hold, der faktisk finder ud af det.
R: Det er en rigtig god???
S: Det er almindelig forholdsregning. Altså, man kan jo bare tage det
som almindelig forholdsregning.
R: Ja, ja, men det er vigtigt, at de skal vægte med mængderne.

1245

S: Ja, ja. Man skal have et vægtet gennemsnit. Du får et vægtet gennemsnit og den formel er der mange, der simpelthen kommer frem
til ved at prøve sig frem og lave så noget[...]
Og styre det der. Lave variabelkontrol.

1250

1255

R: Og ved at tænke; sådan må det nok være. Og nogle kommer af
ret kringlede vej. Det er skægt at se. Det er ikke altid den lige vej.
Så kommer de med nogle indviklede formler med den reciprokke
temperatur og jeg ved ikke, der skal omskrives til den rigtige, så
det virker [...]
S: Der er det meget sjovt at stille sådan en Højgaardopgave som din
vejleder, ikke. Sådan en af de der lidt åbne opgaver, fordi den er
så overskuelig, så enkel og de kan blive og prøve den efter og se
om det er helt vanvittigt, det de har fundet ud af, ikke.
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R: Den er fin.
1260

1265

S: Men altså de helt svage afleverer nogle gange noget, som ligger
underden kolde [Rasmus forlader interview for at gå til time] og så
afleverer de et svar på 120 grader. Den varme side er 100 grader.
Det er kogende vand. Og den kolde side er 20, så er der nogle
af de helt svage, de afleverer for eksempel 10 grader. De laver en
regnefejl og det er under den kolde. Det vil sige, så kan man sige,
så er der ingen resoneringskompetence overhovedet. Der er nogle,
der afleverer, altså noget som altså klassens gennemsnitshøjde 3
meter og 40. Jamen, den højeste er to meter. De afleverer jo bare
og sætter to streger under. De har jo ikke forholdt sig til det.
Men det er de svageste simpelthen, der gør det.
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S: Jamen, det er jo ikke sådan, hvad kan man sige [...] jeg har lavet
det samme, som Rasmus lavede i Fysik C, der starter som en åben
opgave; hvad sker der, hvis en liter varmt og en liter kold vand.
Den ene er 100 grader den anden er 20 grader og tager en liter af
hver og kører rundt. Hvad vil I tro det giver og sådan. Lave sådan
nogle små eksperimenter, hvor man altså tager små bægre. Og der
sidder altid nogle teams der, der faktisk finder ud af det. At den
rigtige måde at gøre det på. Det rigtige vægtede gennemsnit. Så
man kan sige, at det er ærgerligt, hvis man kun kører det kvalitative, ikke og siger; jamen [...] hvordan fanden ville man lave nogle
forsøg? Altså, jeg synes, det er skide svært de bøger der, fordi når
man laver et forsøg, hvis man ikke laver nogen udregninger, hvordan kan man så vide om, det er godt eller dårligt. Tager du noget
varmt og noget koldt vand, hvad er et godt forsøg? Godt i forhold
til hvad? Godt i forhold til en eller anden resonering over, hvor
vi ville forvente den, hvis den ene afgiver, den anden modtager?
Fordi alle vores eksperimenter skal de så bare blive; jamen, den
blev varmere eller den ramte i midten eller hvordan fanden skal
man formulere det? Jeg synes, man får store problemer, hvis man
undgår regneri, hvordan kan man så vurdere, når eksperimentet
er færdigt, om det var godt eller dårligt? Hvor er brændvidden
i forhold til linsens krumning? Ja, det er godt, hvis du kan se
sammenhængen mellem linsens krumning og brændvidden, ikke.
Eller laver en billeddannelse [...] altså, hvis man ikke har noget
der, så kan man jo aldrig vurdere om det eksperiment er godt eller dårligt. Jamen, jeg har bare oplevet noget ved at lave det. Og
derfor synes jeg, at den matematiske del er meget væsentlig, men
det er kun, fordi jeg synes, så er det meget, meget nemmere for os
at adskille om, det er godt eller dårligt, og det er også nemmere
for os, når vi holder prøver. Det er også nemmere, når vi skal finde
ud af - og det skal vi jo på et tidspunkt - om folk får noget ud af
det. Det er fandme svært, hvis de bare står og skal lave en basal;
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så blandede jeg det og det andet. Hvordan fanden ligger 8tallet i
sådan en [...]
B: Held og lykke med dit projekt, Bjarke.
1305

1310

1315

Jo tak skal du have!
S: Eller hvis du nu kører historisk, hvis nogen står [...] i Manhattanprojektet har jeg nogle gange haft nogle, der står og snakker om alt
muligt historis, hvor læreren har lagt ret meget vægt på det historiske, så spørger jeg til allersidst som censor, hvad er forskellen på
fission og fusion? Det anede de ikke. Men de kunne komme med
masser af historiske kendsgerninger ikke. Hvad fanden skal man
give? Det er jo ikke historie, de skal kunne noget om. Hvis der
ikke er resoneringskompetence, hvis de ikke ved, at der er forskel
på fission og fusion, hvad fanden skal man så som censor give?
Det er fandme svært.
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Interview den 2. marts 2006. Lærer A og N
Som udgangspunkt kunne det være meget sjovt at diskutere det der ’I fysik’
først. Altså, at se på hvad for nogle af de her elementer, synes I egentlig, som i
jeres undervisning bidrager til almendannelse?
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N: Jeg har egentligt lyst til at sige, nu har jeg gået og tænkt lidt over
det, siden vi snakkede sidst, ikke, at fysik på en eller anden måde
kan sige; jamen, det er almendannelse. Det er ikke et bidrag til
men en del. Det er almendannelse. Lige så vel som at kende lidt
til litteratur eller historie så er fysik, bare det at kunne fysik, det er
almendannelse. Det ville ændre din verden at kunne noget fysik,
ikke. Altså, min kone er biolog, ikke. Når vi går ude i naturen,
ikke, så siger hun; nå, det der - jeg ser bare en hel masse grønt,
ikke, når jeg går i en skov - nej, der er en plante der, der er en
plante der. Det giver hende en rigere oplevelse af naturen, ikke,
fordi hun ved, hvad det er. På samme måde med fysik, ikke. Vi
forstår fænomenerne og så får vi den. Det er på samme måde. Eller
hvis vi går ind og høre et musikstykke og kender lidt til strukturen
og så videre, så får man en større oplevelse af det end bare høre
noget, der bare kværner, ikke. Så er sådan grundholdningen.
Altså på den måde vil du sige, at undervisningen i fænomenkompetencerne, altså det med at kunne forstå en masse fænomener, kunne beskrive nogle
hverdagsfænomener ved hjælp af videnskabelige begreber og modeller.
N: Det er en del af det. Men det kan jo ikke stå alene, fordi den
matematiske og eksperimentelle skal også ind i det, så man får
en fornemmelse for at det hænger sammen. Man kan jo se på
eleverne, ikke, det er jo først, når de har arbejdet med tingene og
regnet på tingene, at de begynder at fatte det, begreberne. Så det
hele hænger jo sammen.
A: Ja, altså jeg synes i hvert fald her i grundforløbet, at jeg havde meget ud af i naturvidenskabeligt grundforløb at arbejde med modelteori-eksperiment forholdet for at få dem [...] jeg vil understøtte, at
du siger, at det er vigtigt, at de kender noget fysik, men jeg synes
også, at de skal kende præmisserne for det. Altså, det er vigtigt,
at de også ved, at det er en model. Og hvad det er, der gør modellen til en model og at det ikke er virkeligheden, vi regner på,
når vi regner på fysik. Altså, det forhold, det synes jeg, er vigtigt.
Også for altså, for at det bliver til almendannelse. Altså, for at det
ikke bliver til på nogle ting omkring noget fysik og at de tror, at
det er virkeligheden, de regner på, hvor det jo er en simplificeret
virkelighed, de regner på. Hvis man skal komme med et bidrag til
almendannelse, så synes jeg, at det er, at de får lov til at arbejde
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med det. Virkelig arbejde selv. Og selv at tænke over hvordan man
kan opstille eksperimenter og sådan [...]
45

50

N: Det er sådan lidt mere kompliceret der ikke, fordi hvis man nu
skyder med kanoner, ikke og så siger nu skal jeg ramme den der
ovre, ikke. Altså, man rammer, så er det sgu virkelighed, selvom
det er en model, man har brugt, ikke.
A: Jo, jo men i modellen har du taget vindhastigheden ud, så der er
et eller andet ved dit skud, der gør, at den ikke har haft nogen
påvirkning eller at den er blevet ophævet af et andet forhold. Og
det er det, de skal vide, at det kunne godt være, at hvis der var
modvind, at så ramte du ikke. Altså, det, synes jeg, er vigtigt, at
de ved. Eller sidevind.
N: Jo, jo. Altså, de problemer der. Ja, ja.

55

60

A: Altså, nu har jeg det meget i forhold til energibetragtninger, ikke.
At vi regner med, at energien er bevaret, ikke. Altså, det er jo også
det, der går ind i sproget med, at vi bruger energi, når vi tænder
og så videre, altså. At de forstår forskellen mellem, hvordan er det
vi snakker, når vi snakker fysik og hvordan er det, vi snakker, når
vi snakker hverdag og hvorfor er det rigtigt at gøre hver sin ting
i hver sin situation. Det synes jeg er vigtigt for dem[...]
At kunne veksle mellem hverdag og videnskab?
A: Ja.
I begreber og sprog?

65

A: Ja.
Så på den måde, så kan jeg ikke få jer til at sige, at der er en af de her tre
kompetencer, jeg nu har udvalgt eller en fjerde må det blive [...] der er virkeligt
almendannende?
A: Nej.

70

Men det er en kombination på en måde?
A: Ja.

75

Er der nogle bestemte ting inden for nogle bestemte eksperimenter eller nogle
bestemte fænomener eller bestemte matematiske modelleringer for eksempel, som
man skal kunne, hvor man kan sige, hvis ikke man har fået fat i det - lad mig
nu bare tage regnbuen for eksempel eller Newtons tre love - hvis ikke man har
fat i det, så er man ikke ordentlig dannet. Er der sådan på den måde nogle
afgørende elementer i fysikundervisningen, som bare skal med?
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A: Altså, vi bliver jo nød til at undervise efter Bekendtgørelsen, ikke,
så det er jo ikke noget, vi på den måde overvejer, fordi at der må
jeg indrømme, at jeg synes energi, det er jo der, altså jeg forklarer
jo også mange af de andre emner inden for fysik ud fra energibegrebet, ikke og bruger. Det, synes jeg, måske er et af det mest
grundlæggende begreber.
Nu var der for eksempel ellæren. Den var der noget diskussion om den skulle
med eller ej her i forbindelse med reformen. Men ville I være med til at argumentere for, at der er lignende stofområder, hvor man kunne sige, at ellæren
skal med for at blive almendannende eller en anden disciplin skal med for, at
man bliver almendannende eller der er det her eksperiment, det skal altså med.
A: Der er det meget mere metodisk, jeg går ind på end det at lige et
eller andet bestemt eksperiment.
N: Altså, man kan jo sige, at fysik er så stort et område, ikke, at verden
er så stor, så vi kan ikke komme ind og snakke om alle lande, så
må man så vælge noget ud, ikke
A: Ja.

95

N: Også nogle principper[...]
Så der er ikke en fysiks kanon? Sådan noget med at man skal vide, hvad
planeterne, hvad det er for nogle eller sådan noget lignende?
N: Ikke i indholdet, måske.
A: Nej.

100

N: Sådan er det vel i praksis. Men på den anden side kan man vel sige,
jamen, det er jo lidt synd, hvis ikke man underviser i universet,
ikke.
Det står der også, at man skal så i kernestoffet, selvfølgelig.

105
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N: Ja, men det har vi aldrig gjort før. Så vi har sagtens kunne leve
uden det der, ikke. På en måde er det jo lidt synd, ikke. Og det
er også lidt synd, hvis ikke man kommer ind i kvantemekanikken
og oplever den verden - ikke kvantemekanikken, kvantefysikken eller man kan jo sige ellæren i dagligdagen er jo så fundamental
altså, ikke. Der løber jo strøm hele tiden så derfor. Ja, det burde
eleverne have lært i Folkeskolen. Så der er så mange ting, hvor
man kan sige noget af det er af erkendelsesteoretisk betydning for
den verden, vi lever i.
Hvordan?

115

N: Jo, men altså om, hvad er det for en verden, ikke. Hvis jeg skal være
rigtig grov så kunne jeg sige, hvis vi tager en rigtig superhumanist,
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ikke, som går til teater musik og kunst og kultur og ikke lever i
andet end bymæssigt. Sådan et væsen der, ikke. Jamen, det er
sådan en eller anden form for meget begrænset del af verden,
ikke. Hvor man har hele den naturvidenskabelige del af det, ikke,
som de ikke aner en skid om. Sådan nogle nørder der, der kun
er humanister, ikke. Humanistnørderne, ikke. Der mangler noget,
ikke. Og det er måske det, som fysikken kan give, ikke.
A: Der synes jeg bare, at der begynder vi netop at komme ud i det
der med, at almendannelse er mange forskellige ting, fordi en ting
er, at man skal vide noget for at kende sin kultur, altså også noget
fysisk viden så som for eksempel planeternes navne og afstand
og så videre eller om man skal vide det for at kunne begå sig.
Og der kan man sige, at hvis man skal forstå, hvorfor der står
på elregningen, at det koster så og så meget, du har brugt den
her energi og fysiklæreren lige har sagt, at energien er bevaret,
altså, så er vi ude i en helt anden ende af almendannelse synes
jeg end den som du [henvendt til N] snakker om, ikke, med den
kulturelle almendannelse. Det er sådan en brugsalmendannelse.
Altså, man skal kunne forstå beregningerne, man bliver udsat for,
altså. Og den, synes jeg måske ikke, er lige så interessant som den
kulturelle almendannelse. Derfor ikke at sige, at det ikke er vores
opgave. Derfor må jeg give dig [henvendt til N] lidt ret i, at det er
så grundlæggende, at det er mere folkeskolens opgave måske at
tage den del af den der. For at man kan begå sig i Danmark, så skal
man jo gennemgå en folkeskole, så skal man ikke have gennemgået
et gymnasium. Og derfor bør man lægge de ting i folkeskolen,
hvis man kan altså kan - altså nå det. Hvorimod at når vi går
op i gymnasiet, så går vi op i, det er kun en del af befolkningen.
Derfor kan de ikke være der, de allermest grundlæggende dele,
man skal kende for at kunne begå sig i Danmark. De kan ikke
lægges i gymnasiet. Fordi så laver du et A og B hold.
Så det almene består ikke i, at det er for alle, når vi snakker almendannelse i
gymnasiet, af den grund?
A: Nej, det mener jeg ikke, at det er, fordi det er ikke alle, der er her.

150
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Der er mange, der snakker om, at almendannelse det er sådan et barn af
Oplysningstiden og at man skal opbygge individer, så de er autonome, så de
er selvkørende, så de kan begå sig i hverdagen. Og der kan man jo sige, at det
kan man jo godt, selvom man ikke kender til naturvidenskaben. Måske er der
nogle ting, man undrer sig lidt over, men sådan er det. Og så på den anden
side set kunne man også sige at tidligere tilbage i historien, der har man haft
renæssancemennesket, hvor man sagde renæssancemennesket er den, der kan
lidt af hvert, altså Leonardo da Vinci. Det lyder som om, I snakker mere om, at
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det er renæssancemennesket mere, der måske er opgaven, end det er at danne
en, der kan begå sig i hverdagen.
160

A: Ja.
N: Begge dele.
Begge dele?
N: Ellers skulle man altid have en håndværker og det ville blive dyrt.
Jo, men det aspekt er der også, ikke.
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A: Jamen, synes du, at det aspekt hører hjemme i almendannelse?
Altså, jeg tror mere, at jeg synes, at renæssance [...] gymnasiet er
jo at give dem lidt viden om mange forskellige emner og så kan de
jo så bestemme, hvis de vil læse videre, hvad de så vil specialisere
sig inden for, ikke.
N: Der er jo to ting i det, ikke. Man kan jo sige, hvis man nu har
en sproglig klasse, ikke, gammeldags naturfagsklasse, ikke, så vil
man gå ind og sige; jamen, så er det måske mere almendannende.
Mens hvis man har et mat-fys hold, så kunne man sige; jamen, så
må jeg hellere give dem noget værktøj, ikke, så de kan arbejde selv
på et tidspunkt, ikke.
Men hvilken af de to er så mest almendannende eller kan man sætte det sådan
op?

180

185

190

N: Jeg vil sige, at det der almendannende, det er noget vrøvl. Jamen
altså, der ligger det i det, at man skal være almendannet, det var
engang, at man skulle snakke med ved middagsbordet, ikke, konversationsniveauet, ikke. Jo mere alment man kunne det, jo mere
var man almendannet, ikke. Og så har det bare udviklet sig til, at
fysik, at naturvidenskab det hører ikke med til det, man snakker
om ved middagsbordet, ved festbordet, ikke.
Men det lyder også som om, at du mente, at den person, der bor væk fra naturen
inde i København og er meget god til teater og andre kunstting, at den person
mangler noget konversationsting eller er det andet end konversation, personen
mangler?
N: De mangler det jo ikke i praksis, netop fordi det er humanisternes
betingelser, ikke. Vi andre er nørder, ikke, fordi vi kan noget, ikke.
Så de går bare glip af noget?

195

N: Selvfølgelig gør de det. Og det er misforstået, at det er alment, ikke.
Altså, det almene som vi hele tiden skal referere til som fysik.
Og det er der, jeg godt kunne tænke mig at brokke mig, ikke.
Og det er jo netop, når man siger; jamen, man skal selvfølgelig
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have sin kunnen, han er en nørd, hvis han ikke kan tale med om
teaterstykker og musikstykker og så videre. Litteratur. Så er han
nørd. Men hvis den anden, humanisten der, sproglæreren kun kan
tale med noget sprog [...]
200

Så er det accepteret?
N: Så er det accepteret, ikke.

205

A: Altså, det oplever jeg ikke på den samme måde. Det, tror jeg måske, har noget med kønnene at gøre. Altså, jeg bliver tit spurgt
ved middagsbordet om alle mulige fysiske ting. Der faktisk især
selvfølgelig er om astronomi.
N: Jo, jo. Jeg tænker bare på, at [...]
A: Og sammenhænge og alt muligt, ikke altså.
N: Selvfølgelig.

210

215

A: Hvordan finder en blind ud af, hvilken farve hans tøj er og kan
man mærke forskel på varmen på farverne. Alle mulige sådan
nogle helt, altså. Men hvor man så, fordi man ved, at jeg er fysiker,
så er det mig, man søger, altså [...] men så snakker vi lidt frem og
tilbage om det. Jeg synes, der er sket et skred eller også er det,
fordi jeg er kvinde, at jeg ikke bliver opfattet lige så nørdet.
N: Det er muligt, at der er sket det skred.
A: Men det er rigtigt nok, at der er sådan en officiel, sådan en at kultur
er lidt finere og det har der jo altid været i det almendannende,
som jeg husker det.
C.P. Snow for eksempel har jo snakket om de to kulturer.

220

A: Hvem?
C.P. Snow.
A: Ja.

225

N: Men hvis du stiller de samme spørgsmål, tilsvarende spørgsmål,
‘hvem er Verdi?’, så vil du blive opfattet som sådan en [...] ikke.
Så er du nørd og udannet. Men hvis man spørger om de der ting
du [henvendt til M] nævnte, så er det mere acceptabelt[...]
A: Ikke at kende det. Det er rigtigt nok.
N: Det var det som jeg ville sige.

230

A: Det er jo ikke den almendannelse, man sigter efter i dag i undervisningsverden. Den der gamle form for dannelse. Altså den
tyske opfattelse, som jeg kalder den. Altså, det der med at man er
veldannet, hvis man kan konversere, som man nu skal. Det er vel
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mere en med, at man ikke skal blive snydti forhold til naturmedicin eller et eller andet. Altså, at man skal kunne gennemskue,
hvilke nogle tilbud man bliver udsat for i verden, at man skal
kunne gennemskue, altså ens regninger og man skal kunne gennemskue, når der skal planlægges et rensningsanlæg i kommunen,
hvad det er for nogle argumenter politikerne kommer med. Sådan
så man kan være med til at tage det der demokratiske ansvar, ikke. Der er vel der, vi er i dag i fysik. vi skal vel ikke lære dem
om planeternes navne for, at de kan sidde og blære sig med dem
ved middagsbordet. Altså, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, det
er den opgave, vi har fået i hvert fald.
N: Nej, nej.

245

250

A: Jeg synes heller ikke, at det er en opgave, jeg har lyst til at have.
Altså, derudover så plejer jeg at sige, at vi skal lære kvinderne fysik
så de kan få deres drenge til at læse det, ikke. Altså, i princippet så
er det jo et langsigtet mål, men vi skal have nogle flere ingeniører,
ikke, så når jeg driller omkring det almendannende, så skal vi
få kvinderne interesseret i fysik, sådan så de kan opdrage deres
drenge på ti år til at læse det om 20 år, så får vi flere ingeniører.
Jeg tror ikke, at vi samler dem op, vi har nu.
N: Nej.
A: Altså, det er så, når jeg sætter tingene [...]

255

Det er en form for studieforberedelse i anden orden.
A: Ja. For det er jo dem, der bestemmer, hvad vi skal læse, har jeg
læst et eller andet sted.

260

265

270

Vi har været lidt inde på det her med ’om fysik’, snakket noget om, at det
metodiske i det også er vigtigt; at kunne se begrænsninger for eksempel af en
model og sådanne nogle ting. Når jeg har været ude at observere undervisning,
så har jeg set det i forhold til tre måder, som jeg synes, man kan perspektivere
fysikken på. Den ene det er videnskabsteoretisk perspektivering. Netop sådan
noget med hvad er idealiseringer og hvad for nogle begrænsninger giver det
og sådan nogle ting. Men der er også en historisk perspektivering. Man kan
se altså, hvordan er fagets indre dynamik, hvordan udvikler det sig, men også
samtidigt hvordan bidrager det til den samfundsmæssige udvikling som sådan.
Hvordan er samspillet der? Og så har jeg en, der hedder anvendelsesperspektivering, som sådan er lidt en bred en. Men det er fordi, at faget bliver jo anvendt
alle mulige steder og hvad for en rolle spiller faget inden for andre videnskaber,
inden for andre samfundsområder? Det kunne jo for eksempel være inden for
politisk teori. Hobbes havde for eksempel utrolig megen inspiration af den atomteori, der begyndte at komme, da han prøvede at lave sine samfundsanalyser og
så videre og så videre. Så der har jeg kigget lidt efter det i ’om fysik’. Og det
jeg godt gad at diskutere lidt med jer, det er selvfølgelig om, hvorvidt I synes,
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at der er nogle af de her, der har en større central rolle end de andre af de her
perspektiveringer eller om der er en fjerde, der er mere afgørende?
A: Altså, qua mit andet fag er jeg jo meget interesseret i både de
videnskabsteoretiske perspektiveringer og i de historiske perspektiveringer, ikke. Og for mig hænger den jo også sammen med den
der, du har kaldt den eksperimentelle kompetence, som jeg jo nok
mere ville kalde altså metodekompetence. Altså med at det er vigtigt, at de får at vide, at fysikken ikke bare har udviklet sig lineært.
Det har jo hele tiden været min anke, også før jeg blev lærer, at det
er meget vigtigt. Og at det er vigtigt, at de kender forskel på naturlove og matematiske sammenhænge for eksempel. Det er også
noget, jeg lægger vægt på, og at det er vigtigt, at de ved, hvad er
model-teori-eksperiment forholdet, ikke. Men samtidigt så undgår
man jo ikke at komme ind på anvendelsesperspektivet, fordi det
er jo tit der, hvor man eksemplificerer sit fysik, ikke. Altså, hver
gang man skal forklare noget, så vil man godt gøre det i forhold til
noget virkeligt, noget der fanger eleverne, noget de kender til og
så bruger du anvendelsesperspektivet. Så jeg kan ikke sige dig en
af dem, der er vigtig men jeg tror, at jeg bruger meget tid på dem
alle tre i forhold til andre lærere. Jeg ved det ikke. Men det tror
jeg. Også det der anvendelse, der har jeg jo med den industrielle
revolution, ikke. Hvordan fysikkens udvikling hang sammen med
samfundets udvikling og vice versa. Så det er alt sammen noget,
jeg bruger tid på. Det var ikke noget svar, det var lige meget.
Det er lige meget hver især?

300

305

310

315

A: Altså ikke at det er helt lige meget. Det er svært at sige. Og det
kommer også an på klassen og alt muligt.
Men man kunne måske så sådan få et større udslag, hvis jeg spørger om,
hvordan skal de her tre perspektiveringer [...] skal de være ’på faget’ altså,
hvor faget det er det, man belyser, eller skal de være en perspektivering ’med
faget’? Jeg har lavet den sondring, fordi hvis man perspektiverer med faget,
så bliver faget et redskabsfag, som gør, at man for eksempel forstår en historisk
udvikling bedre, større samfundsmæssig udvikling for eksempel den teknologiske
revolution. Eller skal det være perspektiveringer ’på faget’, hvor man bruger
historien eller filosofien til bedre at forstå, hvad er faget egentlig for en størrelse?
Hvor er grænserne for faget? Hvad er det særegne ved faget og så videre. Måske
siger I, at det skal være både-og, men er der noget af det, der skal vægtes mere
end det andet?
A: Altså, jeg perspektiverer ’på faget’ i fysikundervisningen og så
perspektivere jeg ’med faget’ i min historieundervisning. Altså,
der bruger jeg jo netop de to fag. Når jeg så underviser i den industrielle revolution ovre i historietimerne, så bruger jeg fysikken
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på det andet, men jeg bruger ikke tid på det i fysikundervisningen,
at perspektivere faget. Det mener jeg ikke. Der kan godt være, at
der i et AT-forløb eller sådan noget kunne være tid til det. Men jeg
mener ikke, at der er tid til det i de rene fysiktimer.

320

N: Nu kender du jo 2.u, ikke?
Jo.

325

330

335

340

345

N: Så jeg synes, at når jeg laver perspektiveringer, så er det nogle
gange for at fange klassens interesse. Så det er sgu ikke for perspektiveringens skyld. Det er lige så meget for at få dem til at fatte
lidt af, hvad der foregår. Sætte det ind i en større sammenhæng,
måske. Det bliver ikke sådan noget planlagt, det bliver meget ad
hoc, hvor man kan mærke hov, der er et eller andet her som [...]
hvad gør jeg nu for enten at få dem til at forstå det eller fange
interessen for det, mere end det er sådan at sige; nu har jeg derhjemme siddet og sagt; nu skal jeg gøre sådan og sådan. Jeg tror,
jeg lytter meget til sådan, hvor jeg selv vil gøre det og lidt lytter til,
hvad elevernes reaktion er. Altså nogle misforståelser i de udsagn
de kommer med. Skal jeg så justere ind løbene, så det bliver måske
mere en dialog eller jeg ved sgu ikke, hvad det bliver? En enetale
eller sådan noget lignende, ikke. Justere efter reaktionerne, ikke.
Måske også fordi jeg har ikke den der historiske træning, ikke.
Det er jo det, der er problemet, ikke, for os fysiklærere, ikke. Vi
har ikke den der tilgang til det som historielærerne har, ikke. De
metoder, ikke. Derfor er det svært for os eller i hvert fald for mig,
ikke og jeg ser det som, at det er nogle begreber, der skal læres,
man skal kunne nogle teknikker og ting og sager, ikke. Og det skal
også sættes i samfundsperspektiv. Min holdning er jo selvfølgelig,
at verden bliver jo styret af fysikere, den bliver sgu ikke styret
af politikerne. Politikere de rydder bare op, ikke og forplumrer
sagen. Nu er jeg lidt grov, ikke.
A: Du bliver bare citeret direkte, ikke.

350

N: Altså, den verden vi har nu; mobiltelefonen det er ikke noget politikerne har opfundet, det er nogle fysikere, der opfandt en transistor, ikke. Og integrerede kredse, ikke. Altså, uden havde vi jo slet
ikke haft det samfund, vi havde ikke haft det beaukrati, hvis ikke
fysikerne havde været der.

355

A: Jeg synes, jeg har haft travlt med at lave det til en hårfin balance,
fordi sådan en bog som Spektrum har egentlig mange af de historiske omstændigheder omkring forsøgene med. Og nogle steder er
det rigtig, rigtig godt og nogle steder bidrager det til at forvirre
eleverne. Så nogle gange skal der også ryddes op i de der.
Hvordan?
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A: Der er for eksempel, hvor de beskriver ude i margenen et eksperiment, hvor man fastslog, hvor varme termometre blev alt efter,
hvilken farve man holdt hen foran. Og så skriver man, at han lavede eksperimentet og han fik de rigtige resultater, men han gjorde
det forkert.
Okay.

365

370

A: Hvis eleverne ikke læser det meget, meget grundigt, så tænker de;
jamen, det er jo ikke rigtigt det her, for han gjorde det jo forkert,
ikke. Altså enten skal man have nok tid til at gøre det, så du får
gjort det rigtigt - jeg kan ikke engang huske, hvem det er længere,
nå - eller også skal du lade være. Altså, det skal have et formål
den der historiske perspektivering.
Et formål i forhold til?

375

380

A: Enten eksempelvis til at de skal lære, at det ikke bare foregår
lineært. Det kan godt være et formål, men det skal ikke bare være
[...] Altså, jeg bruger det ikke kun som anekdoter. Jeg fortæller
ikke den med Galilei og hans død i Pisa, fordi at det er sjovt. Jeg
fortæller heller ikke kun kalorikteorien, hvis ikke det er, fordi at
jeg holder det op imod, hvordan i det hele taget at videnskaben
udviklede sig i England på det her tidspunkt eller et eller andet.
Jeg fortæller ikke kun anekdoterne for at fortælle anekdoterne. Der
skal hele tiden være en mening med det, for ellers så mener jeg,
at der er fare for, at det forvirrer mere end, at det gavner.
Så perspektiveringer bør ikke bare være en motivationsegnet anekdote?

385

390

A: Nej, det synes jeg så, ikke, men altså det er jo så det Niels, han
siger, at han gør og det kan du jo så også gøre [...] man kan jo
godt få det gjort på en måde sådan, så det motiverer og så er det
jo fint nok, men så jeg synes så ikke, at man skal kalde det, at man
så har brugt historisk fysik til at gøre det almendannende, for det
har man ikke. Så er det en affektiv værdi, ikke, at man bruger
det til at få eleverne til overhovedet at koncentrere sig om det her.
Og det er noget andet end, at du giver det en videnskabshistorisk
perspektivering.
N: Ja, ja.

395

A: Man skal hele tiden have sit formål klart, ikke. Selvfølgelig kan
jeg også godt bare fortælle en eller anden historie for at få dem i
gang, ikke altså. Men det gør jeg ikke så tit. Jeg bruger det mere,
hvis jeg skal bruge det til et eller andet.
I de her perspektiveringer man kan lave på faget, hvor meget - altså i forholdet
mellem ’i fysik’ og ’om fysik’ - hvor meget ’i fysik’ skal man havde med i ’om
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fysik’, hvis nu man vil snakke om den industrielle revolution og så videre,
fysikkens betydning for det, hvor meget kernestof eller hvor mange kompetencer
skal man have styr på? Hvor mange af de her ting ’i fysik’ skal man have styr
på for at kunne undervise ’om fysik’?
A: Jeg mener, at ’i fysik’ er grundlaget for ’om fysik’. Men det er også,
fordi at jeg ikke bruger det ’om fysik’ som perspektivering, ikke.
Eller vrøvl, undskyld, som motivering, som motivation. Altså, jeg
synes, at det er svært at perspektivere, hvis eleverne ikke ved,
hvad det er for en fysisk udvikling i hvert fald hvis du gør det
videnskabshistorisk eller videnskabsteoretisk eller historisk. Det
har jeg svært ved at få til at hænge sammen. Og jeg tager næsten
også altid fysikken først, perspektiverer og vender fysikken ind
igen, ikke. Og det er også derfor, det tager lang tid, når man gør
det. Og derfor man ikke skal gøre det så tit skulle jeg til at sige,
så går det for hurtigt, ikke.
Så historielæreren og filosofilæreren kan ikke undervise ’om fysik’, hvis den
person ikke samtidigt har fysik som andet fag? Altså, sådan kunne jeg også
have spurgt om det i stedet for.
A: Uh, hvor har jeg lyst til at sige nej. Men det er tarveligt. Jeg er jo
både historie- og fysiklærer.

420

Men det er jo også en speciel situation, men hvis man nu er historie- og
dansklærer eller historie- og filosofilærer, kan man så undervise ’om fysik’?
A: Nej, det mener jeg ikke.
N: Hvis man er rigtig grov, så kan man sige, i folkeskolen der er der
mange, der underviser uden at kunne fysikken, ikke. Og det går
jo galt.

425

430

A: Jamen, det svarer til, at jeg skal undervise i engelsk uden at kunne
tale sproget, fordi hvis ikke du forstår metoden, så forstår du ikke,
hvorfor det er vigtigt at perspektivere på de enkelte punkter. Så
kan du ikke gå ind, der hvor det gør ondt og der hvor det rykker.
Altså, og det mener jeg ikke, at man kan. Altså, jeg mener jo, at
det er jo der, de store fejltagelser bliver begået, både i princippet
når fysiklærerne bliver sat til at gennemgå noget historisk, de ikke
har fået den viden, de skal have for at kunne gøre det og lige så
meget hvis historielærerne gør det.
N: Der er vi enige.

435

A: Der mener jeg, at en grundlæggende forståelse for, at hvordan metoden virker, er altafgørende. Hvis du så har en historielærer, som
er interesseret i det og ligger og roder med dampmaskiner derhjemme, jamen, så kan det da sagtens være, at dampmaskinen,
beskrivelse af hvordan den virker og hvorfor, kan lade sig gøre.
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Men så er det jo fordi historielæreren har en eller anden kompetence lige inden for det her specielt, og det kan vi jo ikke tage fra
dem eller noget.
Men viden uanset hvor den kommer fra, viden altså at kunne ’i fysik’ er grundlaget [...]

445

A: Ja.
[...] for at undervise ’om fysik’?
A: Ja.

450

N: På den anden side for 10-15 år siden der kom der jo mange skrifter
om kvantemekanikkens historie og ting og sager, ikke. Og så fik
man sådan noget. Og så skulle eleverne lære om kvantemekanikkens historie, men de fattede ikke en skid af, hvad kvantemekanikken var. Og der reagerede jeg kraftigt, ikke.
Det gik galt?

455

N: Det synes jeg. Jamen, jeg synes det var åndssvagt, ikke. Og så
skrev jeg en bog om kvantefysik, ikke, af samme grund, ikke, for
at få noget fagligt med i det. Så der er jeg meget enig med dig
[henvendt til A].
A: Det er faktisk et rigtigt godt eksempel på, hvor galt det kan gå,
synes jeg, ikke altså.

460
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N: Vi stod læste det igennem og som fysiklærer anede man ikke,
hvad man skulle bruge teksterne til. Der var ikke nogen metode
eller noget som helst. Så det går ikke.
Det vil sige, at ’om fysik’ som måske kan bidrage til almendannelse, lad os bare
sige at det kan det godt, det er fint nok og det kræver så ’i fysik’ for at kunne gøre
det ordentligt og meningsfyldt. Kunne man forestille sig en fysikundervisning,
hvor man ikke perspektiverede, at det ville kunne være almendannende? Sagt
med andre ord undervisning rent ’i fysik’ uden de her perspektiveringer ville
det have en almendannelsesmæssig værdi?
N: Nej, men altså bare det at kunne fysik er almendannende. Så har
vi løst det problem, ikke. Men det er fordi, så bruger vi almendannende i forskellige betydninger, ikke. Jeg vil jo gerne trække
almendannende over i, jamen så er vi lige som Renæssancemennesket, ikke.
Hvis vi kigger ned på den her for eksempel, hvor jeg har snakket lidt om
viden i fysik og kompetencer i fysik og viden om fysik og perspektiveringer om
fysikken, det er de forskellige bidrag, man kan have sådan groft sagt, men så
er der også nogle dannelsesdimensioner, som jeg har valgt at kalde dem for,
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ikke. Der er nogle, der nævner personlig udvikling som en del af dannelsen, vi
har også været inde på kultur, demokrati, nytte. Der kan være flere. Men hvis
man nu underviser ’i fysik’ kun, så vil man alligevel ramme nogle af de her
dannelsesdimensioner.
N: Ja, ja.
A: Ja, men vil du gerne vide, hvad for nogle man synes, man mest
rammer?

485

Måske?
A: Er det ikke det, vi har svaret på i dit spørgeskema?
Jo.
A: Nu skal vi se om, vi kan huske det. Hvad vi har svaret.

490

Det er rigtigt, det har I svaret på, men der ved jeg jo ikke om, I har svaret
på, hvad for nogle der bliver ramt ’i fysik’ eller hvad for nogle der bliver ramt
igennem ’om fysik’.

495

A: Altså, jeg vil jo synes, at den personlige udvikling og nytte er dem,
der bliver ramt primært ’i fysik’. Altså, der sker en eller anden
formaludvikling i fysikken, når du begynder at forstå de her ting.
Og nytteeffekten det er jo det der med, at man så kan forstå, at
når energien er bevaret, hvorfor skal jeg så betale min elregning,
ikke. Altså, det er vel det, du mener med nytte? Det er Sjøbergs
nytte, ikke?
For eksempelvis, ja.

500

505

510

A: Eller hvorfor er det sjovt at være ingeniør? Hvad kan man lave som
ingeniør? Det er jo også en eller anden form for nytte. Hvorimod
kulturen, selvfølgelig kan man sige, at den naturvidenskabelige
metode er stadigvæk en del af vores kulturgrundlag, men hvis
du ikke får perspektiveringen, hvis du aldrig får det at vide, så
får fysikundervisningen ikke en kulturel betydning. Jeg tror ikke
på, at vi kan regne med, at så lægger eleverne selv de to og to
sammen og får det til fire. Og det er jo derfor, vi tit gør begge
dele. Og demokrati? Kan du ikke lige opfriske, hvad den betyder?
Det kunne eksempelvis være at hvis man får større indsigt i atomets opbygning
i radioaktive henfald, så ville man være bedre til at indgå i en diskussion
omkring, skal vi have A-kraft i Danmark eller ej? Eller som du selv sagde nu er det jo ikke fysik så meget - men rensningsanlægget i kommunen. Så det
er ikke en personlig nytte men en nytte, men derimod ens nytte som værende
samfundsborger.
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A: Men du forudsætter så en eller anden undervisning, som vi ikke
helt kan forestille os, der er fuldstændig uden anvendelsesperspektiveringer. Det vil sige, at de har lært om de her radioaktive henfald uden, at de ved at det har noget at gøre med atomkraftværker.
Hvis vi tager viden i fysik, ikke, helt rent uden alle de andre ting.
Jamen, der vil jeg sige det kunne måske komme ind under fænomenkompetencen,
så vi siger, vi har et teknologisk fænomen, der hedder a-kraftværker.
A: Men er det ikke en anvendelsesperspektivering?
Ikke hvis man ser det som værende nogle små teknologiske delelementer, hvor
det ikke er fysikken som fag der ind på banen.

525

A: Okay, men jeg havde opfattet det som den der [anvendelseskompetencen].
Men der er overlap mellem de to. Det vil jeg egentlig nok sige.
A: Ja.
Det kunne man.

530

535

A: Også et lille bidrag. Et lille bitte bidrag til demokrati. Men ikke
til den kulturelle det, mener jeg ikke, er en ren fysik. Der skal de
have noget viden omkring det andet også.
N: Fysik er jo lidt som det at kunne spille, ikke. Spille et instrument.
Det er kultur, ikke. Så kan du lige så godt definere fysik, bare det
at kunne noget fysik, som kultur. Det er jo menneskeskabt.
A: Jo, men hvis vi snakker om, at den her dannelsesdimension kultur
den hedder, at det handler om at kende sit ophav og den vestlige
kultur og have en forståelse for, hvor vi kommer fra [...]
N: Det er historie.

540

A: [...] og hvor vi kommer til. Det mener jeg ikke, man kan gøre uden,
at du har perspektiveret faget. Så mener jeg også godt, at du kan.
Men det vil altså sige, at der har alligevel almendannelsesmæssige perspektiver,
hvis man kun underviste ’i fysik’. Det er I sådan enige om. Man rammer bare
ikke alle dannelsesdimensionerne.

545

A: Ja.
N: Ja, eller også ligger det latent, ikke. Og så på et eller andet tidspunkt når folk de bliver 10 år ældre så siger de: Nåh! Så er den
der, ikke.
A: Måske.

550

N: Ja, ja. Men sådan er det vel, ikke.

62

Interviewbilag

A: Jamen, det er det da.
N: Den personlige udvikling.
A: Det er også derfor, at almendannelse er et flydende begreb, ikke.
Fordi det er jo noget, man først kan teste ti år efter.
555

560

N: Men hvad nytte kan det hjælpe med radioaktivitet, når de sidder
og er kassedamer i Netto, ikke. Så kommer vi ind under personlig
udvikling, ikke. Og nytte. Hvad er nytte? Det er da nyttigt at kunne
noget, ikke. Jeg synes, at når Connie hun går ude i skoven, ikke
og ser alle de der blomster og ting og sager, ikke, og for mig så
siger det mig ikke en skid, ikke. Hun får nogle store oplevelser af
det. Er det nytte?
A: Nej, det er kultur.
N: Er det kultur eller er det personlig udvikling?
Kultur?

565

A: Ja, er det ikke det der Sjøberg nyttebegreb?
Jo, det er simpelthen om, man kan begå sig bedre i hverdagen.
A: At man kan bruge det i sin hverdag og forstå sin hverdag bedre,
så på den måde nytte.
N: Det kan hun jo, ikke.

570

575

A: Jaeh. Men til en kulturel oplevelse, ikke. Det er jo ikke til at forstå
din elregning eller forstå diskussionen i lokalbestyrelsen eller et
eller andet.
N: Nå jo, men det kan sige noget om for eksempel den verden, vi
lever i. Så kan man sige; nå, de planter der, der er mange af de
planter der og det betyder så, at syreregnen er ret stor, ikke.
A: Jo, okay på den måde.
N: Jeg synes, det hænger sammen hele lortet, altså. Og så siger man
med den syreregn, skal vi så stemme på det ene eller det andet
parti, ikke. Så derfor er det svært.

580

585

A: Og det er ligegyldigt i vore dage.
N: Jeg mener, at man skal være renæssancemenneske. Det er mit ideal,
ikke. Man kan jo ikke leve i et samfund uden at kunne det hele
vel. I princippet. At man så ikke kan det i praksis, der må være
nogle begrænsninger, vi skærer noget fra, ikke. Men det ideelle må
jo være, at man har det der, ikke. Og der indgår fysik lige så vel
som alle mulige andre ting, ikke.
Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge, altså i forhold til Fysik C der
er der jo skrællet en del af i forhold til ’i fysik’ og der fokuseres mere på
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’om fysik’. Eksempelvis inden for det med kosmologien, der står der i Fysik
C bekendtgørelsen, at man skal lære til kosmologi og universets udvidelse.
Punktum. Og i fysik B der står der det samme og så står, der en ekstra pind,
hvor der står ’og herunder rødforskydning’. Det er et meget klart eksempel på, at
der er mere ’i fysik’ i Fysik B end Fysik C. Er Fysik B så mere almendannende
end Fysik C, hvis nu man bare tager det som et eksempel?
A: Altså, nu er der ikke nogen af os, der har undervist i fysik B endnu.
Men jeg ved ikke om, du kan kalde det mere almendannende.
Dybden af den almendannelse man får, jo mere fysik man lærer,
altså jo større bliver fysiks bidrag til den samlede almendannelse.
Altså, men om faget derfor bliver mere almendannende? Det ved
jeg ikke. Det må du selv rode ud af den formulering.
N: Jeg har lyst til at komme med et argument der, som jeg kan huske,
det var min søsters børn de gik på en lilleskole ude i Roskilde,
ikke. De var meget venstreorienteret, ikke. Og de var alle sammen
i mod Barsebäck, ikke, i tredje klasse. Er det almendannelse? De
anede ikke en skid om, hvad det drejede sig om. Men de havde
nogle holdninger, ikke. Indoktrinerede holdninger. De blev alle
sammen højreorienterede nu, ikke.
A: De lærte bare at få holdninger.

610

N: De lærte at få holdninger, ikke og så er så spørgsmålet, hvis man
bevæger sig for meget ’om’ et eller andet, så bliver det holdninger
mere, end det bliver noget andet ikke.
Indsigt.
A: Og viden.

615

Det er meget sjovt, fordi Fysik C, når man igen kigger på bekendtgørelsen, så
er det er kun i fysik C, der står i formålet, at det skal være almendannende.
Det står ikke i Fysik B og Fysik A.
A: Nej, men står det ikke i den generelle formålsbeskrivelse for gymnasiet?
Jo, jo det står der.

620

A: Så vi kan ikke komme uden om det, altså.
Men det er sjovt, at der lægges vægt på det i Fysik C, ikke?
N: Men det er jo, fordi at man ville væk fra, at de skulle sidde og
regne på det. Altså, alle de der piger og drenge der ikke kan finde
ud af noget som helst, ikke.

625

Snyder man dem så ikke lidt?
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Interviewbilag

N: Jo.
I forhold til almendannelse?

630

A: Jamen, det er jo en politisk sætning. Altså, grunden til at fysik
skulle være obligatorisk for alle det var jo, fordi det skulle være
almendannende. Derfor blev de nødt til at have det stående i det
fysikfag, der er obligatorisk for alle. Den har ikke noget med.
Virkeligheden at gøre?

635

640

645

A: Nej, nu skal jeg passe på, fordi [...] men altså, den har ikke noget
at gøre med de pædagogiske overvejelser, der er omkring indhold
og metoder, at det kun står der. Så kunne det lige så godt stå alle
tre steder eller ikke stå nogle steder. Det mener jeg, ikke. Fordi så
meget forskel er der jo ikke på B og C. Fordi at B eleverne har jo
haft C hele det første år, altså. Det er jo ikke sådan, at vi har et
toårigt fag, der starter som toårigt. I hvert fald ikke hos os.
N: Det ved jeg ikke. Jeg har ikke fysik.
A: Nej, men jeg har en klasse nu, hvor halvdelen af dem skal blive videre som B-elever, halvdelen af dem skal videre som C-elever. Eller
stoppe her til sommer. Og derfor bliver jeg nødt til at undervise
klassen som en C-niveauklasse. Og så må B-niveauet komme til
næste år, ikke. Men derfor indeholder B-niveauet også C-niveauet.
Så man kan også sige, så i og med det står der, står den den jo
også underlæggende [...]
I de andre?
A: [...] for B-niveauet og for A-niveauet [...]

650

N: Fysik C er jo en delmængde [...]
A: Ja, det er det jo.
N: Så, så har de jo nok det almene, ikke.

655

Sådan opfatter I det simpelthen, at [...] ville man ikke undervise meget anderledes og introducere for eksempel, når man snakker om kosmologi på C-niveau,
så vil det sige, så underviser man så den samlede klasse i kosmologi, lader være
med at nævne den her rødforskydning.
A: Ja.
Og så når man har B’erne alene i 2.g, så siger man; for resten det der kosmologi,
der er rødforskydning.

660

A: Det er sådan, jeg mener, at vi bliver nød til at gøre det.
Ja?
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N: Der er jeg ikke helt sikker på, at det er rigtigt. Fordi jeg kunne
godt finde på at så sige at; jamen, det hører sammen, ikke. Nu har
jeg i matematikholdet, ikke, hvor jeg så gik ud over det, fordi de
fleste af dem de skulle have det på A-niveau og så sidder der seks
sproglige, ikke. Og så må de tage det [...]
A: I hvert fald her i foråret der er jeg meget opmærksom på, at Cniveauerne de skal til eksamen lige om lidt og hvis du putter for
meget på, som de egentlig ikke skal op og hvad kan man sige være
ansvarlige for her om to-tre måneder, jamen så sælger du dem.
Nu har jeg også en halv-halv klasse. Men jeg må da indrømme,
at jeg har da overvejet meget at dele klassen, altså for det virker
fuldstændigt vanvittigt ikke lige at snakke om rødforskydning, når
man er der, ikke. Og jeg vil da også sige, jeg kan da godt finde på
at nævne det, men så siger jeg; nu skal I høre, det her det er altså
ikke en del af jeres pensum, men nu er det noget, jeg fortæller jer.
Og så kan de jo så høre efter i det omfang de nu vil, ikke. Det gør
de jo også, altså.
N: Der er jo forskel på, hvad de er ansvarlige for til eksamen og hvad
de kan tåle at høre, ikke.
A: Jo, jo. Men jeg synes, at jeg tager meget ud. Lige nu har jeg også en
klasse, der er matematisk svag, ikke. Så jeg bliver nød til at rense
utroligt meget ud til, hvad jeg begynder at forklare og hvordan jeg
forklare det, fordi de ting her med, at man forklarer dopplereffekten med, at der kommer en ambulance, ikke, og at man begynder
at regne på det.
Ja, der er forskel.
A: Altså, jeg kan godt finde på lige at forklare det med, at I ved godt,
at når de så bliver trykket sammen og så videre, ikke.

690

N: Jamen, rødforskydning det er rummet, der udvider sig. Det har
ikke en skid med doblereffekten at gøre.
A: Jeg har faktisk aldrig undervist i rødforskydning.
N: De kloge siger, at det er ikke det samme.
A: Vi underviser da i det som dopplereffekt.

695

N: Ja, ja.
A: Nå, jeg troede lige, at du sad og sagde [...]

700

Kender I faktisk nogle eller har I selv oplevet undervisningsforløb, hvor at
eleverne de godt selv kan gå vejen fra ’i fysik’ og så bruge det i ’om fysik’.
Altså, hvor at de faktisk kan diskutere nogle historiske og have nogle holdninger
historisk måske også lige frem, ikke, og videnskabsteoretisk hvor de ud -ikke fra
høkerargumenter - men faktisk ud fra fysikfagligt viden kan nuancere de her
problemstillinger i ’om fysik’?
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Interviewbilag

A: Uden at vi har givet dem noget [...]

705

710

Nej, nej, ikke at de selv skal kunne gå vejen, men hvis man underviser dem
først ’i fysik’ og så bagefter siger; nu skal vi perspektivere der her ting og nu
underviser vi ’om fysik’. Kan de så, når man snakker med dem efter sådan en
undervisningsforløb, sige; nå, men hvordan er det så med forholdet mellem for
eksempel fysik og teknologi historisk belyst? Kan de så ud fra nogle eksempler i
fysikken på den måde gebærdige sig. Altså på den måde mener jeg, at det er succesfuldt, at de faktisk bruger ’i fysik’ til at forholde sig til de problemstillinger,
der er ’om fysik’. Kan de det?
A: Jeg har lavet det forløb om den teknologiske revolution, hvor de
kunne det.
Ja?

715

720

A: Men det lavede også projekt. Det var et projektforløb tværfagligt
med mig selv. [Griner] Så de blev klædt på til det, men det kunne
de. Men de har også brugt det nu her i deres historieopgaver. I
historie senere har de brugt fysikkens udvikling som grundlag for
teknologiens udvikling. Men der er undervist på det.
Ja, ja.
N: Det er lige før, at det er indoktrinering.

725

A: Ja, altså den kunne de næsten ikke komme uden om. Så det var
jo bare om teorierne og dampmaskinen og hvorfor kalorikteorien
blev forkastet til sidst og i det hele taget tage stilling til hvad der
skal til for at en teori [...]
N: Jeg var i øvrigt censor for det og der synes jeg ikke rigtigt, at de
havde styr på det.

730

A: Nej, jeg tror heller ikke, at de havde styr på det i fysik. Men nu
det du spørger om, om de så kan perspektivere. De er gode til at
bruge det i historie.

735

Men bruger de så fysikfaglige argumenter i for eksempel nogle af de her [...]
man kunne forestille sig et forløb i kvantemekanik, hvor man gerne vil have
nogle filosofiske pointer med. Der vil der være sådan nogle forskelligt viden
man skal have ’i fysik’ for at kunne diskutere de her ting. Altså vil man kunne
- nu er kvantemekanik et lidt hårdt eksempel - men kunne man lære det?
A: Altså, du mener ’i fysik’, så bruger de ikke så meget de fænomenkompetencer, de bruger de der eksperimentelle eller modelkompetencer til at sige, hvorfor den her model endte med at blive
afvist.

740

Ja. Okay.

A.3

Roskilde katedralskole.

67

A: Hvis det er at bruge et internt fysikfagligt argument, så synes, jeg
de gør det i historie. Men du har ret, at fysikken har lidt tabt i
hvert fald i forhold til årsprøven der, ikke. Men det var jo så også
[...] det var dampmaskinen ikke og [...]
745

N: De har svært ved at fatte [...] jeg synes de har meget [...] hvordan
er det nu sammenhængen mellem Joule og Newton? Er det det
samme? Når spørgsmålet er på det plan der, så er der langt op til
det der, ikke.
Ja, så er det svært at perspektivere det.

750

A: Jeg har altså indkaldt til et møde, der starter nu.
Det er i orden. Jamen, det var faktisk det sidste. Jeg ville høre om, I kendte
nogle eksempler på det der, at eleverne faktisk både kan mestre det at kende
forskel på Newton og Joule og så samtidigt også kunne bruge den viden til at
diskutere nogle historiske problemstillinger.

755

760

765

N: Det virker ikke som det mest oplagte. Plus det at jeg tror ikke, at
jeg er klædt på til at gå ind i den der debat, vel, med eleverne.
Så jeg vil nok ikke gøre det, fordi [...] så der ligger også noget
udvælgelse fra min side. Jeg vil altså hellere lægge vægt på nogle
andre ting. Der skal du være uddannet som [lærer A], ikke.
Vil det sige, at du faktisk mener, at man egentlig heller ikke kan. Altså, nu var
vi jo så enige om at man kunne i hvert fald ikke lade historie og filosofilæreren
undervise i ’om fysik’, fordi de ville simpelthen mangle noget ’i fysik’ til at gøre
det ordentligt. Ville du også mene, at så kan fysiklæreren heller ikke undervise
’om fysik’? Med mindre det bare er motivation og små anekdoter?
N: Hvad er det at undervise ’om fysik’?
For eksempel at tage nogle videnskabsteoretiske diskussioner af modelbegrebet,
hvad er det for nogle idealiseringer, man har eller måske at nævne hvad er det
for nogle [...] hvis man kunne komme lidt ind på Bohr og Einstein, måske.
Hvad var det de egentlig var uenige om sådan filosofisk talt eller [...]

770

N: Det ville jeg aldrig røre ved. Det har jeg selv svært ved og så ville
jeg ikke forlange [...] det, det kan man ikke. De skal have en så
stor faglig baggrund [...]
Så eleverne kan ikke?

775

N: Det mener jeg ikke, hvis jeg ikke selv er sikker i det. Så tror jeg,
at jeg ville holde mig væk fra det.
Men ville der være nogle historiske eller filosofiske forløb, hvor du vil sige, der
føler du dig godt nok klædt på til at kunne gøre det? Eller du vil måske synes,
at det kræver en kombination som altså have fag i [...]

68

780

Interviewbilag

N: Det er også et spørgsmål, om jeg synes, at det er relevant, ikke.
Altså, jeg kan huske ham der Lars Goldschmidt engang, han har
teknikfag også. Du kender Lars Goldschmidt, ikke.
Jo, er han ikke inden for dansk industri.

785

790

795

800

N: Jo han har været inde for Dansk Industri. Han er en meget dynamisk venstreorienteret læderjakketype, ikke. Sådan en provo. Det
var også ham, der kom til at stå i spidsen for AMANDA. Han sagde engang alt det her med, at ingeniører skal være så humanistiske
og de skal ting og sager, det, syntes han, var noget pjat. De skal
lære at løse differentialligninger, så skal vi nok lærer dem at tale
engelsk, når de kommer ud. Det kan vi sagtens, men den fundamentale ’i fysik’, ikke, den er væsentlig. Det der ’om pladder’, det
kommer senere. Det kan man altid få. Det er lettere. Meget lettere.
Det er meget lettere at lære et sprog. Det kan man godt lære, hvis
man går på kursus. Men det er hamrende svært at lære fysik. Det
kan man ikke gøre sådan på [...] fordi det tager så lang tid. Det
er sådan lidt af en livsholdning, ikke. Derfor er min holdning, at
det er vigtigt simpelthen at komme ind og lade dem lære at forstå
fysikkens begreber og sådan noget, ikke, mere end at det er alt det
der fine. Det kommer af sig selv.
Det er meget sjovt i 50’erne, der var Mogens Pihl utrolig aktiv med at diskutere
almendannelsesbegrebet. Og han skrev også noget undervisningsmateriale, som,
jeg tror, var i starten af 70’erne, slutningen af 60’erne, som blev udgivet, som
var meget matematisk, meget højt [...]
N: Ja, hans atommodel var gruppeteoretisk [...]
Ja, jeg tror også Maxwells ligninger lige kom om hjørnet [...]

805

810

815

N: Ja, dem har også været udsat for [...]
Og det er jo sjovt, at en mand som ham, som er så utroligt meget fokuseret på
almendannelse, at han, når han så skal lave noget undervisningsmateriale til
fysik, så laver han sådan en meget matematisk [...] men det er måske lidt i samme
tankegang, at lad os nu bare lære dem fysikken, så kan det almendannende
[...] eller ikke det almendannende undskyld, jeg tror, han mener, at det var
almendannende det, de lærte der, men så kan perspektiveringerne komme på et
andet tidspunkt.
N: Jeg havde fornemmelse af, at han havde fundet ud af at det kunne
være skide smart at lave gruppeteori og så prøve det på atomet,
ikke, men det gav jo ikke os nogen forståelse. Vi lærte at lave
kvantemekanik på atomer. Vi anede ikke, hvad atomer var.
Så pædagogisk set var det forfejlet?
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N: Fuldstændig forfejlet.
Men almendannelsesmæssigt var det måske ikke så [...]
820

825

830

835

840

845

N: Jo, det var også [...] jamen altså, det var sjovt ikke, men [...] altså,
da jeg skulle have ellære på fysik 2, da startede han med en tensor
og sådan lidt og så kørte han 50-100 sider. De første 100 sider, det
var Maxwells ligninger og hele den der matematiske formalisme
og så kom Ohms lov som kopularie.
Så pædagogisk set der [...]
N: Pædagogisk set var det håbløst ikke. Og det er jo det som [lærer
A] nu snakker om alle de der modeller, ikke. Jamen, jeg kan godt
snakke om modeller, jeg kan sige lad os nu tage den gamle [...] en
puck på en ishockeybane. Den har jeg stillet inde på Københavns
Universitet da de skulle tage og ændre der i 70’erne. Så kunne man
sige; ja, det er jo let nok, ikke. Pucken ligger stille, der er ingen
ydre kræfter. Der er ikke nogen resulterende ydre kræft. Den ligger
stille, det ved vi, den gør. Okay, så har vi løst den opgave. Så kan vi
gøre det lidt finere ved at sige, at nu bevæger den sig, ikke. Se bort
fra gnidning og så videre, ikke, så kan vi begynde at lave finere og
finere modeller og behandle det mere og mere. Og der kan man
sige, at der kommer det der modelbegreb, som [lærer A] snakker
om, ikke. Hvor fint gør vi det? Tager vi hensyn til luftmodstand
og så videre, ikke. Men så kan man jo sige, virkeligheden opfatter
jeg stadigvæk som, den er der, det er bare et spørgsmål om, hvor
mange dele af virkeligheden jeg taget med i det, ikke. Og sådan
nogle ting kan jeg godt finde på at snakke om. Nu tager vi en
meget simpel model og så siger jeg, hvad gør vi så?
Men det lyder lidt på dig som om, du faktisk mener, at man snyder eleverne
lidt ved at pådutte de her perspektiveringer, hvis ikke man har faglig basis for
det. Altså, at det er bedre først og fremmest for dem at lære fysikken.
N: Præcis.
Så må det andet være overbygningsfag på et eller andet tidspunkt.

850

855

N: Ja, det tror jeg nok, at min erfaring er. At det får de mere ud af.
Ikke fordi at [...] jeg kommer selv fra en humanistisk familie, så alt
det andet, synes jeg, er væsentligt, men der er noget pædagogik i
det også, ikke. Hvor meget kan man nå på en given tid? Hvad er
det fundamentale? Og så må man skære fra.
Men der er også noget almendannelsesmæssigt i det at bare gøre det på den
måde?
N: Det var det jeg sagde i starten.

70

Interviewbilag

Ja, ja.
N: At fysik er almendannende. ’I fysik’ er almendannende.

860

865

870

Men det er jo meget sjovt, når man snakker med de fleste om almendannelse
og fysik, så går almendannelse oftest igennem perspektiveringerne af faget. For
eksempel Marianne Zibrandtsen, som var formand for rektorforeningen, hun
sagde, at fysiks rolle i det almendannende gymnasium, det er at levere noget
til den europæiske kulturhistorie. Altså, de her gode fortællinger. Det er jo en
helt anden position så.
N: Ja, ja. Jamen, det er jo fordi, hun er humanist ikke. Som ikke anerkender, at fysik er lige så almendannende som billedkunst eller
musik eller litteratur. Og det er det jeg har lyst til at kæmpe lidt
for eller være på tværs, ikke. Provokerende der, ikke. Og jeg kan
ikke se, hvorfor det ikke skulle være mere almendannende end
det andet, fordi det er da lige så en væsentlig del af den verden,
vi lever i. Jeg kan sagtens klare mig uden at kende til musik eller
billedkunst, ikke. Det kan jeg sagtens leve med, ikke. Lige så vel
som at folk kan leve uden fysik. Men jeg er jo så ikke almendannet.
Nej, så fjerner man sig mere og mere fra det renæssancemenneske.

875

880

N: Ja, præcis, men det kommer an på, hvis nu man definerer almendannende som den humanistiske del af det så[...]
Men kan man ikke også opfatte det som en fejlslutning, fordi at man ikke skelner
i mellem almendannelse? Hvis nu man siger, at det er meget humanistisk, men
det er ikke samtidigt det samme som at sige, at det har meget med humaniora
at gøre. Er det ikke fordi at man sætter lighedstegn mellem humaniora og
humanistisk?
N: Jo, det er det nok, ikke.

885

Altså, at fysik - måske fordi man lærer nogle nye betragtningsmåder af naturen
ved at lære nogle flere fænomener at kende - at det faktisk er personlighedsudviklende og så også har en humanistisk side.
N: Jo, jo.
Men det er ikke det samme som, at det er humaniora.
N: Ja, præcis, ikke. Ja, det er nok det, at humaniora har taget patent
på humanisme, ikke.

890

Mogens Pihl snakkede om specifik og generel humanisme, hvor han sagde den
specifikke humanisme, det er dem, der sidder og siger, at humaniora er lig med
humanisme og den generelle humanisme, det er, hvor man får hele paletten med,
hvor at for eksempel naturvidenskabelige eller samfundsvidenskabelige fag også
skal spille ind.
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Roskilde katedralskole.
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N: Så kommer man jo så ind på at være humanist er fysik et kulturfag
eller er det kultur, er det menneskeskabt eller er det [...] ikke. Og
matematik også, ikke. Så der kan man så åbne en ny diskussion
der, ikke.
Men det vigtigste i forhold til humanisme er måske om, det er personlighedsudviklende eller om det gør noget ved mennesker?
N: Selvfølgelig gør det da det. Selvfølgelig gør det da det. Når man
kan noget, så bliver man da [...] det gør noget, ikke.
Altså, hvis man kan anvende matematik eller [...]

905

910

915

N: Fysik. Man ser tingene fra en anden side. Så bliver man anderledes
af det. Man kan også godt sige, jamen hver gang man kan et nyt
sprog, så får man dybere indsigt i andre ting. Og da fysik er en
form for sprog ,ikke, det er en måde at omgås naturen med ikke,
og matematik er også i og for sig, så kan man meget mere, når
man får dybere indsigt i tingene.
Det er meget sjovt med den sproganalogi. Hvad er så mest personlighedsudviklende? Er det at have et stort ordforråd, altså at kende til en masse fænomener
eller er det at kunne grammatikken, altså at kende spillereglerne? Nu tænker
jeg så at man kunne for eksempel hvis man laver nogle forsøg og så ved man,
at kan kontrollere de forskellige variable og sætte nogle hypoteser op eller inden
for matematikken at sige; her har vi en øloplukker - det er måske meget højt for
gymnasiet - men her har vi en øloplukker, hvordan fungerer den? Kan vi sætte
nogle formler på det? Altså matematisk modellering.
N: Det er jo klart, at et sprog har jo også en grammatik, ikke. Hvis
det bare er en ordbog, så er det lidt tomt, ikke.

920

Selvfølgelig er det både-og et eller andet sted, ikke. Men jeg tænkte bare på, at
der er nogle, der mener, at det gælder om at kende en masse fænomener. Det er
det vigtigste. Så man kan begå sig.
N: Det er så indoktrinering, vi kommer ind på der, ikke. Er det ikke?
Det personlighedsudviklende ligger i at kunne bruge metoden?

925

930

N: Se sammenhænge ikke. Det må det da være. Eller kan udtrykke
noget med det? I et sprog plejer man at udtrykke ting. Hvis man
ikke kan sige noget med sproget, jamen så er det da meget sjovt
at sige, at det hedder et eller andet sprog, ikke.
Så meget fysikundervisning har måske en eller anden karakter af at kunne
afremse noget, som man også kan i øvrigt i sprog.

72

Interviewbilag

N: Det er jo det, jeg prøver at undgå. Fordi de skal ikke bare sætte
ind i formler og så kunne føre det ud og få et vist resultat. Men
at have forstået hvorfor det er sådan.

935

Også at kunne stoppe op over nogle underlige resultater de får for eksempel og
[...]
N: Ja, præcis, ja præcis.
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Interview den 20. februar 2006. Lærer Y

5

Men det jeg har gjort simpelthen, det er, at jeg har siddet med det her skema
[observationsdesignet]. Det er min optik. Hvor jeg har kigget på de her faglige
kompetencer, som så er det, man kan kalde for ’i fysik’. Og så fagperspektiveringer som er det, man kan kalde ’om fysik’. Og de tre jeg har kigget på ’i fysik’
- hvis vi snakker om dem først - det er eksperimenter, matematikanvendelse
og fænomener. Og fænomener det er sådan noget med at forklare regnbuen for
eksempel.
Y: Ja, ja sådan nogle dagligdagsting og sådan noget.

10

Ja, lyskæder på juletræer og sådan noget. Det er det, jeg tænker på. Der er
fysikken i hvert fald mange områder, som vi støder på i teknologi og natur, som
kræver en forklaring.
Y: Det er også derfor, de kan inddrage deres dagligdag, sådan deres
iagttagelse uden at det er noget, de behøver at have lært i skolen.

15

Ja lige præcis. Ja for de fleste kender nok det med at slukke for juletræslyskæden,
når de skal genere naboen.
Y: Ja, ja.

20

25

Men jeg tænkte på i forhold til de her tre her. Nu ved jeg ikke, om der også
er andre ting, der er gældende inden for fysikkens bidrag til almendannelse,
som du lægger fokus på end de tre? Og jeg ved heller ikke, hvordan du vægter
dem? Om du synes de ligesom er ligeværdige; eksperimenter, matematik og
fænomener.
Y: Ikke i forhold til almendannelse. Der synes jeg, at matematikanvendelse ikke er så vigtig. Det er vigtigt i fysik, men ikke inden
for almendannelse. Der vil fænomenerne og eksperimenterne være
mere vigtige.
Hvorfor eksperimenterne?

30

35

Y: Fordi det er det, fysik er, altså. Hvis man skal undersøge et eller
andet, så prøv dig frem, ikke. Altså. Det er simpelthen hele fysiks
væsenhed. Den naturvidenskabelige arbejdsmetode. Man skal ikke
opstille en masse hypoteser. Prøv dig frem.
Så man kunne egentlig godt lave en fysikundervisning, der er almendannende
uden at bruge så meget matematikanvendelse? For eksempel har jeg hørt om
nogle, der laver sådanne øvelser med målebægre og vand og hvor man tilsætter
salt i og så skal udregne koncentrationer. Matematikken er meget lav. Men det
er en masse prøven sig frem.

74

40
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Interviewbilag

Y: Men det kan også være noget, hvor man putter det hele ind i
computeren og så får man en ret linie ud af det, ikke, uden egentlig
at tænke meget over hvad man gør. Så bruger man ikke så meget
matematik, vel? Så bruger man jo ikke så meget matematik, hvor
det er computeren, der gør det.
Det er selvfølgelig rigtigt. Hvad så med eksperimenterne? Er det så vigtigt, hvis
det skal være almendannende, at det ikke er et demonstrationsforsøg? Eller ville
et demonstrationsforsøg være lige så almendannende, som hvis eleverne selv fik
fingrene i salaten?
Y: Det kan det jo godt. Altså hvis det er nogle, der er korte og måske
lidt overraskende, ikke. Og så kan jeg godt lide de der eksperimenter, hvor man siger; prøv at forudsig hvad der sker. Og så prøver
de at gætte og så bliver de overrasket, ikke, og så skal de bagefter
prøve sådan at forklare hvorfor. Især hvis det er nogle, der giver
lidt overraskende resultater. De er meget gode. Det får dem til at
tænke mere over det. Og det bliver mere interessant, fordi de har
set det. De er gode som demonstrationseksperimenter. Men ellers
sådan tit hvis det er noget, de skal lære noget sådan rigtigt af, så
er det godt, at de selv har sådan fingrene nede i det, ikke. Fordi
de husker bedre det, de har prøvet selv. Det forstår de bedre.
Når de så bliver overrasket og bedre kan huske, er det så nogle pædagogiske
pointer eller er det også almendannelsesmæssige pointer? Eller er det ikke sådan
til at skille ad?

60

Y: Nej, det, tror jeg, er svært at skelne ad.
Det tror jeg også. Jeg har observeret en klasse, hvor de lavede optikeksperimenter,
hvor de gik ind på computeren og der var et program hvor de kunne flytte linser
sådanne [...]
Y: Virtuelle?

65

70

75

Ja, præcis. Ville de også have samme almendannende virkning? Er det også at
have fingrene i salaten?
Y: Jeg ville sige en kombination. De skal ikke kun lave det. De skal
også virkelig stå med linserne for ellers ved de måske ikke engang,
hvordan linser ser ud i virkeligheden, altså. Men som supplement
synes jeg måske, det er fint, fordi de meget hurtigt kan få nogle ting
frem og få regnet brændvidden, altså enormt hurtigt, ikke. I stedet
for at de skal sidde og bruge, ikke altså, de kan på ti minutter lave,
det man lave på sådan et helt modul af eksperimenter, så på den
måde er det jo fedt nok, ikke.
Men kun som [...]
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Y: [...] supplement. Eller de ting der er for besværlige at lave selv.
Der er nogle, der mener, at det almendannelsesmæssige aspekt i eksperimenter,
det er netop, at eleverne får selv lov til at lave sådan nogle hypoteser og afprøve
dem og gå systematisk frem [...]
80

Y: Ja.
[...] variablekontrol [...]
Y: Ja, ja.

85

Der er også andre, der mener, at det faktisk er ligegyldigt og at demonstrationsforsøg og eksperimenter som sådan kun er et pædagogisk fif. Men det spænder
bredt.
Y: Det er det jo også. Fordi læreren tænker, at det er bedre ved at
gøre det selv, ikke.

90

Der var en af de andre, jeg interviewede, der sagde dansklæreren sætter tit en
video på, eller lægger en overhead på. Jeg viser et demonstrationsforsøg. Og
han så eksperimentet have den rolle i fysikundervisningen. Rent pædagogisk.
Men det er ikke kun faktisk sådan en pauseklovn.
Y: Nej, der er indhold i det.
Men matematikken den er ikke central?
Y: I den almendannende del, synes jeg ikke, det er [...]

95

100

Det er kun den studieforberedende del så [...]
Y: Ja, det tror jeg. Det synes jeg i hvert fald. Fordi det er det, de
har brug for, hvis de skal kunne [...] der er også nogle sammenhænge, man ser bedst matematisk. Hvis man ændrer nævneren,
så den bliver større, så bliver brøken mindre. Altså, de der sammenhængsting de er sådan meget gode, når man har formlerne,
ikke.
Det er måske sværere at forklare med ord?
Y: Ja. Selvfølgelig kunne man med sådan virtuelt et eller andet se på,
hvorfor er den størrelse sådan og sådan, ikke.

105

Men det har vel også noget at gøre med, at den matematik, man har i fysikundervisningen, er vel af en eller anden grund stadig også en del af pensumkravet?
Y: Ja, men det er simple ting tit. Det de har brug for, det er sådan
noget med at kunne isolere en brøk eller størrelse, der står i nævneren, ikke. Rette linier, især proportionalitet og omvendt propor-

76

110

Interviewbilag

tionalitet og så ellers bare at kunne regne med enheder. Kunne
oversætte en enhed til en anden og sådan.
Men det kan være svært nok.
Y: Ja.
Og så nævnte du fænomener som værende en del af det centrale.

115

Y: Ja.
Er det specielt i forhold til naturfænomener eller i forhold til teknologi eller
begge ting eller? Er det mere i forhold til regnbuer end i forhold til lys [...]
Y: Ja måske. Mest i forhold til ting i deres dagligdag på en eller anden
måde ikke. Fordi det er noget alle kan relatere til sådan nogen ting.

120

Det har jo helt klart et pædagogisk fif. Ikke at det udelukker det almendannelsesmæssige
Y: Nej.
Det er altid motiverende at blive undervist i noget, der ikke er fremmed for en.

125

Y: Ja, at de har nogle erfaringer selvom de ikke har haft dårlige erfaringer med faget tidligere, så pludselig så ved de noget, fordi man
spørger til et eller andet i deres dagligdag.
Så bliver de mere aktive? Eller interesseret?
Y: Ja, men de får også et andet syn på de fænomener ved, at man har
beskæftiget sig med dem, ikke.

130

Okay?
Y: Altså, nu kan jeg pludselig forstå, hvorfor det er sådan, ikke. Det
der med, at mosekonen brygger, hvad er det nu, altså. Det der
med, at man kan forklare de der fænomener, det synes jeg, det er
almendannende. Man får en forståelse for sin omverden, ikke.

135

Betyder det så at man bedre kan begå sig i den eller det bare en tilfredsstillelse
som sådan eller[...]
Y: Ja! Almendannelse er [...] [Afbrydelse]

140

Et argument kunne være at man skal kende de her fænomener, for så kan man
bedre begå sig i hverdagen, altså vide hvad 60 watt betyder, når det står på
pæren og sådan nogle ting. At man på den måde får et større autonomi, hvis
man skal bruge et flot ord. Det er ikke så meget et fænomen en 60W pære[...]
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Y: Nej, det kan man sige. Det er mere et begreb.

145

Er der sådan bestemte fænomener, man skal kende? Altså, skal man lære planeterne at kende? Er det nødvendigt?
Y: Ja.
Er der bestemte love man skal kende eller? For at være [...]
Y: For at kunne begå sig?
Ja.

150

Y: Nogle gange er det sådan, at det der kommer op, er det, der interesserer dem. Altså, nogle gange kan man også fange dem på et
eller andet, de spørger om, ikke altså. Det er det fænomen, man
altså [...]
Ja, så det behøves ikke at være noget bestemt?

155

160

165

Y: Nej. Nej det tror jeg egentlig ikke. Men det vil være de fænomener,
man taler om, der relaterer til de teorier, man underviser i, ikke.
Med mindre det er noget der kommer fra eleverne, ikke. Så vil
det være noget, der ligesom hører med, understreger noget af det,
man laver. Perspektiverer det man laver.
Er der nogle fænomener som i Bekendtgørelsen, som sådan noget som Big Bang
står for, som man underviser i i Fysik C og Fysik B og A. [...] ud over det ville
man så godt sagtens kunne forstille sig, at man underviste i almendannelse ’i
fysik’ uden at have sådan nogle fortællinger eller sådan nogle fænomener med?
Y: Det er sådan noget, som man synes skal med, ikke. Man kan jo
gøre mere eller mindre ud af det, ikke. Men altså, det er jo ikke
sådan et dagligdagsfænomen på den måde.
Nej det må man sige.
Y: Det er jo ikke sådan noget, man kan gå ud og kigge på og undersøge. Ikke.

170

Hvad med eksperimenter. Er der nogle eksperimenter som man ikke kan komme
uden om?
Y: Der er nogle, man altid laver, synes jeg. Inden for hvert emne
skal man i hvert fald lave et eksperiment, som der så skal laves
rapporter om. Men det er jo altid noget med halveringstid og [...]

175

Men skyldes det pædagogiske grunde eller på grund af kernestoffet eller tænker
man almendannelse, når man tænker; nej, nu skal de altså også have noget om
radioaktivt henfald, fordi det er altså et godt eksperiment til at [...]

78

180

185
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Interviewbilag

Y: Det er et godt eksperiment, men det er ikke på grund af kernestoffet er nok heller ikke på grund af noget med almendannelse.
Det er sådan noget, man har rigtigt meget med. Og det er altid
sådan noget 2.g stof. De laver dataopsamling. Det er een ting. De
skal lave dataopsamling med noget, ikke. Om man bruger det eksponentielle henfald, så det er noget med, at de skal [...] når det er
dataopsamling, så skal de indrette grafer, så det bliver en ret linie og finde halveringstiden. Bruge det der matematikkompetence
som de har fra matematikken i det eksperimentelle. Så på mange
måde er det et godt forsøg, ikke. Men det er ikke det almendannende i det, der gør det til et godt forsøg. Men det er blandt andet
et godt forsøg til at få matematik i anvendelse.
Ja?
Y: Men det er også tit i naturfag, at jeg har lavet noget med farver.
Lys og farver og sådan. Fordi det jeg synes, det er almendannende. Og det er ikke noget, man nødvendigvis [...] altså, at lys skal
selvfølgelig handle om noget med farver, er ikke nødvendigt men
på en eller anden måde, så synes jeg, det er noget, eleverne altid
synes er spændende, ikke.
Men de her ting hvor man sætter sig ind i og kigger på, altså får større forståelse
for fænomener [...] du opfatter det mere som værende, at man får en større
indsigt og det er almendannende, men det er ikke en indsigt, som nødvendigvis
betyder at man handler anderledes i sin hverdag?
Y: Nej, det tror jeg egentlig ikke.
Nej. Altså, man ved, hvad stjerner er for noget. Det betyder ikke, at man handler
anderledes?
Y: Nej. Det tror jeg ikke.

205

210

Hvad med sådan noget som forståelse af [...] nu springer jeg måske lidt over til
perspektiveringer, fordi at der er mange, som eksempelvis mener, at den metode,
som man har i fysikken og den forklaring af fænomener så som stjerner for
eksempel, at det er almendannende, fordi det sætter sig op i mod for eksempel
astrologi.
Y: Jaeh.
På den måde.
Y: Ja.
Men det ved jeg ikke, om det er sådan.
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Y: Jo. Det synes jeg også, at den naturvidenskabelige skabelsesberetning er en del af, at sådan noget gør, ikke. Fordi det er sådan [...]
det er hele vores fundament på en eller anden måde, ikke. Så på
den måde er det almendannende, ikke.

215

220
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Men der er jo forskellige perspektiver, jeg har valgt her. Der er tre af dem. Den
ene er fagets udvikling. Det er sådan set det historiske perspektiv. Altså, dels
hvordan faget selv udvikler sig, men også faget har påvirket historiens udvikling
som sådan.
Y: Ja

225

Altså i den vestlige verden her. Så i videnskabsteori, igen, der er både den ene
og den anden vej. Og så er der en, der hedder anvendelse. Det er sådan et lidt
vagt begreb, men der er mange steder, hvor fysikken kommer i anvendelse mere
eller mindre direkte i form af noget teknologi, men også i forhold til anvendelse
i andre fag.
Y: Ja.

230

Det er de perspektiveringer jeg sådan lige har kigget på. Jeg ved ikke, om
du synes, at der manglede noget? Man kan også sige, at nogle af dem er
mere betydningsfulde end andre i forhold til det almendannende perspektiv i
undervisningen.
Y: Jeg tror, det jeg har sværest ved, det er den videnskabsteoretiske
del. Fordi det synes, jeg ikke rigtigt, at man er klædt på til.

235

Nej?
Y: Altså, så skulle man have noget input udefra.
Ja.

240

245

250

Y: Men fagets udvikling, synes jeg i hvert fald, er ret vigtig. Det er
også noget, man tager op, ikke. Vi har lavet sådan et forløb med Renæssancen i almen studieforberedelse. Om netop med hvad skete
der i Renæssancen inden for den naturvidenskabelige del af verden. Vi skulle i gang med hvad er eksperimentets rolle og alt det
der, ikke. Og det er jo noget med, hvordan fysik overhovedet er. I
det hele taget hvordan naturvidenskab bliver udviklet, ikke. Og så
også det der med det teknologiske. Der har jeg også nogle gange
kørt noget med Manhattanprojektet, hvor man perspektiverer der.
Hvad sker der i forhold til hele udviklingen af atomenergien og
om bomben.
Og eleverne, hvad er deres indstilling, når fysiklæreren begynder at undervise
i sådanne nogle ting som [...]

80

Interviewbilag

Y: Jamen altså, der er mange, der synes, at det er spændende, men når
de så skal opgive det til eksamen så; nej, det var egentligt svært det
der, ikke. Så vil de hellere have noget med de almindelige formler
og ligninger.
255

Er det rigtigt?
Y: Ja.
Det er overraskende, er det ikke?
Y: Ja. Jo.
Men det er så i det tværfaglige samarbejde det med Renæssancen?

260

Y: Det med Renæssancen det var det.
Men det med Manhattanprojektet, det var [...]
Y: Det kørte jeg alene. Men det var så ikke med den nye ordning her.
Nå, okay.
Y: Det ville også være ret oplagt at vende tilbage til.

265

Tror du ikke [...]
Y: Vi har også haft noget med Ørsted og ånden i naturen.
Det lyder ret videnskabsteoretisk egentlig.
Y: Ja.

270

Men tror du egentligt, hvis man lavede noget tværfagligt samarbejde med filosofilæreren, tror du filosofilæreren kunne finde rundt i det?
Y: Men filosofilæreren skulle så komme ind som gæsteperson. Nu er
der ikke så mange, der som studieretning har filosofi, men man
kunne trække dem ind i nogle timer i det her almen studieforløb,
ikke.

275

Så man bliver nød til at dække hinanden ind på den måde?
Y: Ja.
Det er også den måde, I gjorde det på i renæssanceforløbet.

280

Y: Jamen, der havde vi jo mange fag med inde. Det er jo sådan deres
store forløb. Men de fleste fag er med, ikke. Der var også matematik og dansk og billedkunst og engelsk og biologi. Idræt.
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Hold da op! Det var sådan noget Leonardo da Vinci og sådan nogle ting, der
kom ind i det?
Y: Ja, ja! Helt bestemt.

285

Nogle af de ting som, når jeg sådan har set og hørt, hvad andre de gør med
de her ting, så tror jeg, at en af de ting, som er en problemstilling, det er
forholdet mellem at undervise ’i fysikken’ og ’om fysikken’: At nogle gange når
man underviser ’om fysikken’, at så bliver det meget humanistisk den måde,
man gør det på.
Y: Ja, jo.

290

Det oplever eleverne måske også?
Y: Ja, det er det som [...] ofte kommer der ikke de der regnestykker
og formler på samme måde. Så bliver det andre spørgsmål, som
er mere den måde, de arbejder på i andre fag, ikke.

295

Hvad er det egentligt almendannende så eller? Og burde det være fysiklæreren
der gør det?
Y: Jamen, det kunne netop være tværfagligt, ikke. Men selvfølgelig
skal fysiklæreren være med i det, fordi der er meget fysik i det
alligevel. Selvom det ikke er formelfysik, så er der meget indsigt i
noget af det alligevel.

300

305

310

Og det almendannende i at perspektivere det, er der nogle ting i det eller er det
bare mere motivation for eleverne?
Y: Altså, først er der jo et krav om, at man skal have de der aspekter,
ikke. Og det kan man jo så dække ind via det, ikke. Det giver jo
også et afbræk. Det giver en anden form for undervisning, som
giver variation. Men altså, det er også lidt forskelligt, at man siger;
kunne I tænke jer det her eller tænke jer det her. Nogle gange så
lader man det lidt være op til eleverne, hvilket emne man tager
på den måde, fordi det er jo så netop ikke et kursusforløb, det er
et temaforløb, som man skal have noget af også, ikke.
For eksempel når man lærer om Renæssancen og fysikkens rolle i Renæssancen,
der kan man jo pege på, hvad for nogle ting der [...]
Y: Der er faktisk meget mere end, hvad vi kunne nå på de der [...]
hvad havde vi; fire timer hver?
Det er ikke meget.

315

Y: Nej, fordi noget af tiden skulle de så bruge på at lave deres projekt,
at skrive deres opgave, ikke. I grupper ikke, så [...]

82

Interviewbilag

Så nåede de så at få fornemmelse for den naturvidenskabelige metode eller?
Y: Jamen, de stod da selv og rullede med kugler ned af Galileis faldrampe. Så der var også et eksperiment inde i det, ikke.
320

Så du havde faktisk også, selvom det var perspektiverende, så havde du også
noget ’i fysik’ med?
Y: Hm. Jamen, det synes jeg ofte man har lidt, fordi det får det lige
som til at hænge sammen i hovedet på dem, ikke.

325

Men det er vel egentlig også svært at undervise ’om’ noget, hvis ikke man
forstår, hvad det er for noget, man underviser om.
Y: Ja! Det skal være om det som [...]
Ellers giver det ikke så meget mening.

330

335

Y: Men vi brugte blandt andet den der Primus. Den er til almen studieforberedelse. Der står nemlig meget om, hvad naturvidenskab
er og sådan noget, ikke. Hvad de forskellige perspektiver er. Videnskabelig metode og sådan noget, ikke. Der har de så skulle
læse noget af det og så snakket om det.
Det er jo meget sjovt, at de skriver ’den’ naturvidenskabelige metode. Har I
ikke haft lidt problemer med at finde ’den’ naturvidenskabelige metode, når I
har lavet naturvidenskabeligt grundforløb?
Y: Nåh, jo.
Jeg har snakket med en fra Odsherreds Gymnasium. Han sagde da de skulle
snakke med geografilæreren [...]
Y: De er lidt forskellige, ja.

340

[...] da de skulle snakke om eksperimenter, så kom geografilæreren med et kompas
og en GPS og sagde; det er, hvad vi har. Så er det svært at lave eksperimenter.
Y: Det er også tit, så er det noget med iagttagelser i stedet for eksperimenter.
Ja, lige præcis. Der er forskel på zoologi og partikelfysik. I metode.

345

Y: Ja.
Men du har svært ved at pege på, hvad det er for nogle dannelseselementer,
der ligger i perspektiveringen så i sådan et renæssanceforløb. Sådan sige at her
synes du, at der kan de godt gå hen og blive almendannet af det. At det er lige
præcis her, det sker.
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Y: Jamen, jeg tror mere, at det er sådan et rent historisk overblik over,
at der skete en masse inden for alle mulige retninger på det her
tidspunkt. Det er enormt vigtig periode i det hele taget. Altså, det
er da almendannende at vide noget om Renæssancen. Hvorfor den
var vigtig. Også fordi den var spændende. Det er lige som almen
historisk [...] hvorfor historie er almendannende.
Så det har været sådan et projekt, der viser, hvordan fysikken har [...] man
perspektiverer med fysikken hen på sådan en generel samfundsudvikling?
Y: Ja.

360

365

Har I også haft forløb, hvor man så tager og kigger på, hvordan fysikken så
har udviklet sig? Eller de gjorde I måske også i Renæssance og så på hvad for
nogle ting i samfundet der gør at egentlig at [...] hvorfor dukker Galilei op på
det tidspunkt?
Y: Jamen, det har vi har om, at nu var mennesket fri og Gud var ikke
over, at nu kunne man handle selv og stille spørgsmålstegn ved
ting og sådan noget, ikke. Jo, det hører med, ikke.
Så det er ikke kun den ene vej rundt?
Y: Nej.

370

Der er mange der snakker om, at det der perspektivering af naturvidenskaben det er vigtigt. Men det er sjældent, at man skelner mellem om man skal
perspektivere ’på’ faget eller perspektivere ’med’ faget.
Y: Hm. Jamen, det tror jeg heller ikke man tænker over, når man gør
det. Det er sådan en efterrationalisering.
Det er mere, hvad for nogle problemstillinger, der er gode at arbejde med, der
er afgørende for, hvad der sker.

375

380

385

Y: Ja.
Men hvordan har du så tænkt over eller har du nogle sådan kommentarer til,
hvordan man bør vægte? Hvad for nogle af de her ting der er vigtigst i forhold til
fysikkens bidrag til almendannelse? Kunne man godt sige; vi dropper egentligt
det her fordi - det er meget godt, nu står der også, at vi skal og sådan noget men vi kunne egentligt godt undvære det og så sige der ligger faktisk rigeligt
almendannende i den naturvidenskabelige her og i at forstå nogle fænomener
her [peger på skema].
Y: Nej, jeg synes, at når det er gymnasialt niveau, så skal det være
store linier på en anden måde om, hvad det egentlig er. At det
er vigtigt. Altså selvfølgelig, var det Folkeskolen, så var det ikke så vigtigt. Så kunne man bedre nøjes med at forklare de der
dagligdagsfænomener. Og det her skal I lære og sådan, ikke
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Så de store linier siger du, altså hvordan [...]

390

Y: Jamen altså det [...] lidt mere om hvad fysik er, ikke. Altså, den
der mere erkendelsesfilosofiske del af det skal lidt med for, at det
er gymnasialt niveau, ikke. Og i højere grad måske på et B-niveau
og et A-niveau end på C-niveauet, ikke.
Så B og A niveau er måske mere almendannende end C-niveauet?

395

Y: Jamen, de er både mere almendannende, men også mere studieforberedende. De er mere begge dele, ikke.

400

Det tror jeg, at jeg er enig med dig i. Men det er meget sjovt, at når man
kigger i Bekendtgørelsen, så det er kun i Fysik C niveau, der står, at det er
almendannende i formålet. Det står der ikke i fysik B og A niveau. Det har jeg
studset meget over, fordi jeg har samme opfattelse af, at klart jo mere fysik man
lærer [...]
Y: Men det er ikke kun det her [peger på ’om fysik’], der er almendannende, det her er også almendannende så [peger på ’i fysik’].
Så det er både-og?

405

Y: Det er også almendannende, når vi er i den her del [peger på ’i
fysik’], fordi deres naturfænomener og sådan noget ikke, det er
også almendannende. Men det her [peger på ’om fysik’] er almendannende på en anden måde, ikke.
Altså, fagperspektiveringerne er almendannende på en anden måde end faglige
kompetencer? Men det er både-og?

410

Y: Det er begge ting. Både-og, ja.
Men det var også det, vi snakkede om før, da du sagde, at I lavede det der
med Galileis forsøg med at trille kugler. Det er faktisk svært at lave de her
perspektiveringer uden at have det her med [peger på ’i fysik’].
Y: Ja.

415

420

Men det vil altså sige, at hvis nu man - og det ville ikke være særligt godt er
vi så enige om - hvis nu man så kun underviste ’i fysikken’, så ville man gå
glip af en masse ting, men det ville alligevel være almendannende - men bare
ikke så meget. Det ville have nogle pointer alligevel.
Y: Jo, men det er også måske nogle andre emner. Der er nogle emner, man kan nøjes med beskæftige sig med her [peger på ’i fysik’],
for der ikke er de der ting med [peger på ’om fysik’], altså tror
jeg, ikke. Hvis man bare tog og trillede kugler og fandt ud af
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sammenhængen var uden at inddrage Galilei overhovedet for eksempel ikke, så ville man synes, man snød dem for noget, ikke.
Men det er jo ikke alle ting der på den måde har en historie bag,
man sådan kan [...]
Nej, Ohms lov for eksempel. Der er måske ikke så meget? Ja, det ved jeg ikke
engang.

430

Y: Nej, så skulle man grave efter det, ikke, men det er måske ikke så
interessant den historie, der er bagved. Men selvfølgelig kan man
drage mange sjove historier frem, men så ville man bruge al for
meget tid på det.
Og det har man stadig ikke tid til, selvom kernestoffet er blevet reduceret og
sådan nogle ting?

435

440

Y: Nej, man vil ikke have tid til at grave frem alle steder, ikke. Altså,
man tager nogle ting og så siger man; nu behandler vi det her på
en anden måde i tilknytning til det, ikke.
Nu når du er begyndt at undervise 1.g’ere efter den nye gymnasiereform [...] der
står jo, at man skal lægge mere vægt på det almendannende. Er det egentlig
din opfattelse, at det sker? Eller er det noget, som folk er bevidste om eller
fysiklærere er bevidste om, når de underviser?
Y: Det er så kun C-niveauet, du siger, det står eller [...]

445

Ja, det står der faktisk, ja. Men der står, at det generelt er naturvidenskaben,
der skal styrke, ikke. Det er sjovt, de kun skriver, det er C-niveau, det forstår
jeg ikke.
Y: Men det er måske, fordi de siger, at alle har jo et C-niveau, idet
man har et B-niveau. Så er det ligesom indbygget i C-niveauet.
Men de har jo deres egen bekendtgørelse, så jeg ved ikke om de
kommer med automatisk med på A og B-niveau?

450

Nej, jeg har også spurgt dem om det. Deres svar er netop, at har man Bniveauet, så har man også C-niveauet.
Y: Ja, men man kan sige, at A og B-niveauet er i højere grad studieforberedende jo. Og det krav er der ikke på C-niveauet, for det er
noget andet, man har, ikke, det er noget [...]

455

Men, når det i højere grad er studieforberedende, vil det så betyde, at det er
mindre almendannende egentlig?
Y: Næ, det er jo ikke nogen modsætning til [...]

86
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Interviewbilag

Der er en paragraf i bekendtgørelsen i Fysik C og Fysik B som handler om
kosmologi, hvor der står at man skal lære om Big Bang og universets udvidelse
og sådan noget. Det er fuldstændigt den samme ordlyd, der står i de begge to.
Bortset fra at i fysik B der står der en ekstra linie, hvor der står, at man [...]
herunder skal man også lære om rødforskydning. Det står der ikke i Fysik C.
Y: De der formler kan man så komme uden om på C-niveauet, fordi
det er sådan lidt mere [...] at lære om rødforskydning så skal du
ligesom mere kunne regne på det - regne rødforskydning. Der er
det mere matematik end det, ikke.
Men er der ikke relativt forræderisk imod dem, der har Fysik C, fordi at det
ville være at lave nogle perspektiveringer, hvor man ikke får [...]
Y: Hvor man snyder dem.

470

Ja, hvor man ikke har så meget ’i’.
Y: Men det tog vi faktisk med som et af vores NVG-emner. Det har
alle haft. Også dem der ikke havde fysikviden, fordi de først får
det næste år.
Man kan måske endda også forklare rødforskydningen uden at bruge matematik.

475

Y: Jah, men ikke hvordan man regner på det.
Nej, det er klart. Men det er jo skægt for mig at se, at når man har Fysik C,
at så skal man ikke have en forklaring. Det er måske lidt groft læst måske, men
altså så man ikke skal have så meget ’i’, men man skal have en hel del ’om’.
Y: Ja.

480

485

Og så alligevel kalder man det almendannende. Det jeg jagter lidt efter det
er, at der er mange der [...] for eksempel Marianne Zibrandtsen den gamle
rektorforeningsformand hun udtalte, at rollen i fysik som almendannende fag
er det skulle levere en masse krudt og kugler til den vesteuropæiske idehistorie.
Hvorimod sådan en fyr som Mogens Pihl. Jeg ved ikke, om du nogensinde har
set hans gamle, hans bøger fra slutningen af 60’erne, fra starten af 70’erne [...]
Y: Ja, ja de fandtes da dengang jeg [...] jeg er lige ved at tro, at det
var dem jeg havde i gymnasiet.

490

Det er et højt matematikniveau. Mogens Pihl snakkede jo meget om almendannelse og at fysikken havde et stort bidrag til almendannelse. Men når han så
lavede fysikbøger til gymnasiet, så var det rent [...] det var [...] Maxwells ligninger var også med i dem og sådan noget ikke, så det er jo et stort spændingsfelt
mellem de to [peger på henholdvis ’i fysikken’ og ’om fysikken’].
Y: Men jeg tror også, at C-niveauet er med her [peger på ’om fysikken’] men ikke så meget her [peger på ’i fysikken’].
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Altså, du mener, at C-niveauet [...]
Y: C-niveauet laver eksperimenter, der forklarer fænomener, men gør
det så meget som muligt uden matematik på ret højt niveau, ikke.

500

505

Ddengang jeg startede med det der, tænkte jeg meget på materialdannelse og
formaldannelse. Med materialdannelse, der mener jeg, at der er et bestemt
kernestof eller nogle bestemte ting man skal lære, som er almendannende. Det
er sådan en tradition der er over 200 år gammel, at man mener der at [...]
nu snakker man meget om kanon og sådan noget, ikke, der er en eller anden
kanon. Man skal kunne sin Ovid, så er man dannet. For eksempel mange af
de humanistiske fag er kernen jo simpelthen og skulle lære nogle bestemte ting.
Filosofi for eksempel der kunne man ikke forstille sig uden Platon, Aristoteles
eller Kant. Og formaldannelse er der, hvor man ligger vægt på det, der er
dannende, det er nogle evner, man får.
Y: Nå ja. Mere kompetencer.

510

Ja, lige præcis sådan nogle ting. Nu er det ikke, fordi man behøver at abonnere
på den ene eller den anden dannelse men et typisk spørgsmål for at finde ud af,
hvor meget man abonnerer på materialdannelse, det kunne være; kunne man
forestille sig en fysikundervisning der er almendannende uden Newtons love?
Y: På C-niveau kan du vel godt.
Og så er det stadigvæk almendannende?

515

520

Y: Ja, for det, man lærer, er jo almendannende, men de får jo bare
ikke det hele med. Hvor meget, hvor lidt kan man nå. Det er lidt
ligesom med naturfag, som det er nu, ikke. Det er så den gamle
ordning, hvor det er matematik fysik og kemi, ikke. Og hvor meget
fysik lærer de der, ikke, men altså, det er da almendannende, det
de når at lære, ikke. Men Newtons love er jo ikke rigtigt så meget
med i hvert fald.
Man kan ikke snakke om enten-eller, at man er almendannet i fysik, men det
er sådan en aproksimerlig udvikling med at blive mere og mere dannet i fysik.

525

Y: Det gør man da. Man kan ikke sige; det her når du har lært den
kasse, så er du almendannet.
Men hvordan vil du vægte dem egentlig, altså nu ikke fordi man kan sætte
procenter på det eller sådan noget, men tænker du mere på et bestemt pensum
eller tænker du på nogle bestemte kompetencer, når du sådan [...]

530

Y: Vi er jo opdraget til at tænke på pensum, så i virkeligheden så føler
vi nu, at efter den nye ordning skal vi tænke meget i kompetence
end tidligere, det er jo [...]

88

Interviewbilag

Men er det på grund af almendannelse eller er det bare [...]
Y: Det er på grund af reformen. Det har nok ikke så meget med
almendannelse at gøre.
535

Men bliver man så mere almendannet af at fokusere på kompetencer i stedet for
at fokusere på pensum?
Y: Øh, nej. Det tror jeg ikke, men det er måske mere studieegnende.
Det er mere sådan nogle kompetencer, man kan bruge [...]

540

545

Nogle gange når man underviser i pensum, så får man også kompetencer med
også. Det kan man jo ikke undgå eller [...]
Y: Nej jamen [...] jo selvfølgelig, nogle kompetencer kan man ikke
undgå vel, men man kan godt ligesom køre uden om noget, så
man ikke får trænet en bestemt kompetence, ikke. Men det er først
der, hvor der er fokus på kompetencerne, fordi så er det ligesom,
at de føler, eleverne ved, at nu bliver vi trænet i den her ting, at
de er opmærksomme på det selv, at de lærer det her, ikke.
Det kan de godt lide, at det ligesom er den dagsorden, der er åben?

550

Y: Jamen altså, ja, det her med at man ved; nu er det det her, det
handler om. Og det tror jeg meget mere, at man gør nu end man
gjorde tidligere og sige; at det her det skal I lære og det her skal
I kunne og de metoder bruger vi, ikke.
Pædagogisk set så er det enormt tilfredsstillende?
Y: Ja, det tror jeg egentligt. Men vi skal bare lige vænne os til det.
Og eleverne de [...]

555

Y: Jamen, de tror, at det bare har været sådan altid.
Så de tager imod. Der er ikke noget der. De er meget fleksible.
Y: Ja, dem vi har i øjeblikket er.
Men det vil sige, at en kernestofbaseret undervisning er hverken mere eller
mindre almendannende end en kompetencebaseret undervisning.

560

Y: Nej, det tror jeg ikke.
Så det er måske mere forskel på i forhold til, hvor studieegnet man er?
Y: Ja. Kernestoffet skal man under alle omstændigheder have, ikke.
Så
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Reduceret
565

570

575

Y: Jo, jo. Men der er stadigvæk et vist kernsestof, som alle skal igennem, ikke. Så det kan man jo ligesom ikke gøre så meget ved.
Men hvordan man så vælger det stof ud over, ikke. Man kunne
godt tage nogle emner, der bare ligger uden for kernestoffet og
så bare putte det oven i som et valgfag og køre på samme måde,
ikke. Men det er jo også ofte, hvis man skal lave sådanne nogle
AT-forløb der med almen studieforberedelse, så at man tænker et
eller andet valgfrit forløb ind i fysikken, som man så kan bruge,
som ikke er kernestof, ikke. Men man er nød til at have et eller andet baggrund for at lave de der tværfaglige projekter, ikke. Og så
vælger man sine valgfri emner ud, så de kan passe med de andre
fag, så man kan lave et eller andet sammen, ikke.
Så det meste af tiden eller det meste af det valgfrie stof, man har, det bliver [...],
det går ind i sådan noget som NVG og AT?

580

585

590

Y: NVG er så kun det første halve år og det er færdigt nu, ikke,
men AT kører over alle tre gymnasieår, ikke. Jamen, der er jo ikke
så mange, man kan lave, hvis man kun skulle bygge det op over
kernestoffet. Vi har haft sådan et forløb om Danmarks energiforsyning, som var fysik og matematik og samfundsfag, ikke. Hvor de
skulle skrive en (???)artikel om det. Et eller andet emne de fandt,
ikke, så der har jeg så lige givet dem nogle tekster om, hvordan
Danmarks energiforsyning var bygget op, så de havde noget baggrund, ikke. Det er du så nød til at tage sådan noget ind, ikke. Vi
skal have et emne om krop og energi og kost og sådan noget til
foråret her, ikke, så vil de også skulle have noget fysikbaggrund
til det. Så det bliver selvfølgelig valgt efter, hvad vores emne kan
være.
I sådan nogle samarbejde der, når man går ind i, der kunne man se fysik som
et anvendelsesfag.
Y: Ja, noget af det.

595

600

Men hvordan kommer det til at, hvordan komme fysik ind i sådan noget som
idræt og hvordan skal det tænkes ind? Er det sådan noget med energibegrebet
eller?
Y: Ja altså, energien i mad og de skal lave sådan nogle kostprogram i
biologi, hvor de skal taste ind, hvor meget de spiser og alt muligt
og de taste ind, hvor meget de bevæger sig og så skal vi jo på
en måde regne energimæssigt på, at det skal gå op, ikke. Det er
noget af det fysik kan bidrage med. Vi kan jo også tage og putte en
person ind i en stor flamingokasse og så måler vi på dens effekt,

90
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Interviewbilag

ikke. Ved at sammenligne med forskellige pærer. Og det er der jo
meget fysik i.
Ja det er jo et klassisk forsøg.

610

Y: Og så kan man lave noget med forbrændingskalorimeter med, at
man putter toastbrød og forskellige ting ind i sådan et forbrændingskalorimeter og så måler, hvor meget energi der bliver omsat
per gram. Så man direkte laver målingen, ikke.

615

Når I laver sådan nogle tværfaglige samarbejde, som I gør der, snakker I så
om, for eksempel når I sidder med biologi og idræt og fysik sådan, om hvad
for et fag der præsenterer det område, man undersøger, og hvad for nogle fag
spiller redskabsfag og sådan nogle ting. Sidder I og snakker om det sådan på
den måde?
Y: Nej, men vi vil helst ikke føle os kun som redskabsfag, nogen af
os.
Men det er jo ikke en fysisk problemstilling som sådan, idræt, selvom fysikken
er relevant.

620

625

630

Y: Den er relevant på mange måder men nej, selve problemstillingen
hvis det er idræt, så er det jo, der er problemstillingen inde i selve
det område, hvor vi skal mødes, så er det emnet, og så er vi alle
sammen underlagt det, ikke altså. Vi kan ikke regne med, at vi
kan få dækket vores fag enormt meget ind i selve emnet, vel. Så
det skulle vi simpelthen have lagt op til inden, ikke.
Men selvom man er redskabfag som for eksempel det eksperiment med at sætte
en person ind i en stor flamingokasse, så fysik på den måde er et redskabsfag,
så er der jo masser af fysik i det og kernestof for at snakke på den måde, eller
kompetencer hvis man vil regne med den enhed i stedet for. Jeg har snakket med
nogle, der har snakket meget om, at i deres NVG-forløb, at det var en kamp
mellem fagene, at få så meget af deres kernestof fyret af.
Y: Ja, okay.
I den periode som man [...]

635

640

Y: På den anden side er det jo ikke alle fagene, de overhovedet har.
De har kun to sandsynligvis naturvidenskabelige fag i 1.g og et
af dem får de jo aldrig, ikke. Og så har vi også kørt det der med,
at vi har kørt sådanne nogle rejsehold. Vi er fire af lærerne, der
havde tre af klasserne og fire lærer, der havde to af klasserne. Så
vi har kørt sådan helt [...] altså jeg var på det hold, hvor vi havde
tre klasser. Og kørte det samme forløb i tre klasser. Hvor det så
kun var den ene, det er dem jeg har selv, de to andre [...]
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Og det fungerede?

645

Y: Ja, men altså nu må se. De her emner har alle jo [...] hele skolen
har haft de samme, ikke. Så ved man i hvert fald, hvad det er, de
har haft ikke

92
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I har begge to undervist i emnet atomets opbygning. Det er jo et felt, der lægger
op til, at man både kan perspektivere og være inde i faget. Men hvordan synes
I at emnet atomets opbygning, hvilke elementer er der i det, som kan lægge op
til, at fysikken kan bidrage til almendannelse?
M: Det er, at det er baggrunden for alt. Altså, at man ved, hvad ting
består af og det synes jeg, det er da sådan ret vigtigt, at man
ligesom ved, hvordan verden hænger sammen og det bliver vel
næsten sådan en religiøs diskussion, hvis man trak den endnu
længere ud. Især fordi det er meget fysisk det der med at skære
alting i stykker og skulle forklare det ud fra og det, synes, jeg må
da være et af hovedbidragene fra fysikken, at man kan forklare,
hvordan verden hænger sammen.
D: Jo og så kan man sige, at kan du skære til benet, kan du skære
helt ind til der, hvor der kommer noget mere. Altså, kan du få hele
verden med. Der er der i hvert fald mange i min 1a, der ikke synes,
at selv om du måske nok har fået din atommodel og måske gør
den finere endnu med noget Heisenberg eller et eller andet. Men
der mangler stadig noget, der mangler alt det spirituelle. Altså,
hvor kommer det så henne, kan man sige. Man er rigtig god til
at give bud på, hvordan verden hænger sammen i fysik og så
sammenstykke for den enkelte elev, hvad det så bliver til, når man
nu får viden på mange områder, ikke. Så vi er en god ballast til
det umiddelbart observerbare, ikke.
M: Ja. Men det må vel også sætte nogle tanker i gang hos eleverne det gør det i hvert fald hos mig - jamen altså, det der med, at vi
kan, når vi skærer ned og skærer ned og skærer ned, så får jeg
da et problem med at sige, at der er noget, der hedder ånd og
religiøsitet.
D: Ja, ja. Præcis.
M: Og det håber jeg da. Ikke fordi jeg skal blande mig i, hvad eleverne
render og tror, men jeg vil da godt give dem den der at sige, hvis
verden hænger sådan her sammen og så begynde at tænke videre.

35

D: Altså, hvor skærer du ind og hvor kommer du så til alt det andet,
som de tror er et eller andet sted, ikke.

40

M: Ja, ligesom når folk de siger, at sjælen sidder i hjertet og så man
dissikerer og ser at hjertet bare er en muskel og sådan er det lidt
det her. Det er lidt barskt et eller andet sted, hvis man sidder og
er meget religiøs. Men det er vel også [...] det er vel virkelig fysik
[...]

A.5

45

50

Falkonergårdens Gymnasium

93

D: Jo, og så synes jeg emnet er godt til at vise både styrker og svagheder ved fysik. Der er en grænse for, hvor godt vi kan beskrive
tingene netop, fordi hvis vi kommer i bund og grund sådan ind
på, jamen Bohr han havde en model og den dækkede brint. Og
resten kan vi faktisk ikke regne os frem til præcist, hvordan tingene hænger sammen. Så er der en vis usikkerhed, der er indbygget
i alt herfra og til evigheden, simpelthen. Og det, synes jeg, viser
meget, kan man sige, hvor dynamisk vores udvikling af fysik er.
Så det er et godt emne som repræsentant for hele faget også. Det
synes jeg.
M: Ja. Det er lidt svært, fordi det netop har en begrænsning
D: Ja.

55

60

65

M: Fordi man bliver nød til at sige; det her er en teori, vi kan ikke
bevise det. Og så kan man nævne nogle forsøg, der peger, man
kan tolke på, men det er svært at sige; Bang! Her er det. Værsgo’.
D: Og så kan man sige - som du jo selv startede med at definere - men
hvad er almendannelse? Underviser man ’om fysik’, så er der en
masse historisk, hvor man kan få nogle personer fra altså Einstein
og Bohr og Heisenberg og du kan tale teater om ’København’,
københavnermodellen og du kan tale etik. Solgte Heisenberg sin
sjæl, da han begyndte at arbejde sammen med tyskerne? Altså,
der er en masse ’om faget’, som ligger i umiddelbar forlængelse af
kerneundervisningen i faget.
M: Til gengæld vil jeg sige, at svagheden det er, at det er svært at få
intuitionen med.
D: Ja.

70

75

M: Hvis man tager eleverne og de skal undervises i fysik og hvad
er fysik, så præsenterer man dem for et emne, som de ikke lige
kan se. Der er andre emner, hvor du kan sige; prøv at se her, og
så kan vi forklare, at det hænger sammen. Altså med atomerne,
der ender man tit med at sige; jamen, I skal acceptere der her for,
at vi kan komme videre. Og det er så nok svagheden i at lære
dem naturvidenskabelig metode, men det ved jeg ikke. Altså, det
opfatter jeg også som en del almendannelse, det at man kan tænke
logisk og [...]
D: Mere abstrakt.
M: Altså i følgeslutninger.
D: Ja selvfølgelig. Årsagssammenhænge er også vigtige.

80

M: Ja, præcis. Årsagssammenhænge og sådan noget og se hvordan
verden hænger sammen på den måde. Der synes jeg måske at ind
i mellem, synes jeg, at det er svært at undervise i atomer.
D: Ja.

94
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M: Det er svært inden for det niveau, man underviser i i gymnasiet
at tage særlig meget matematik ind i atomets opbygning.
85

D: Helt sikkert.
Hvordan ser I det i forhold til det almendannende, at Fysik C som fag faktisk
er ret nedtonet matematisk? Hvilke konsekvenser har det for dets bidrag til
almendannelse?

90

M: Altså, jeg synes ikke, at det har nogen sådan katastrofale konsekvenser.
D: Jeg synes næsten tværtimod
M: Ja.

95

100

105

D: For man bliver lidt frisat. Altså, man kan tillade sig lidt mere at
komme med de her lidt mere ’om faget’, fordi vi ikke er bundet
op på, at de skal kunne regne så mange opgaver, som man [fysiklærerne] er på B-niveauet.
M: Til gengæld så regner jeg meget i mine timer, synes jeg. Meget mere
end man er tvunget til. Jeg sætter dem også til at regne mere, men
det er mere, fordi jeg synes også at, at vise dem, at man kan regne
på verden og man kan få nogle resultater, som hænger sammen
med verden. Så det, synes jeg, er en del af det. Men jeg synes,
hvis du går i gang med at regne for at lære at regne, regne, regne,
regne, som det måske har været mere før, hvis der var en mere
skriftlig dimension og sådan noget, så synes jeg, så [...] det er der
ikke noget specielt almendannende i. Altså, det kunne man lige så
godt lære i matematik eller sådan noget.
D: Ja, ja for der regner vi jo på de samme ting.

110

115

120

M: Ja, der regner vi på de samme ting, så jeg synes ikke, at det er der
fysik har sin rolle sådan. Men jeg synes, man skal have lov til at
regne på tingene, så man kan se, at du kan omsætte virkeligheden
til formler. Du kan bruge formlerne og du kan komme tilbage til
virkeligheden og du har fået noget brugbart ud af det. Det, synes
jeg altså også, er en af facetterne ved fysik. Men det skal ikke være
regning for regningens skyld.
D: Det nedtoner jeg ekstra meget, fordi jeg har en meget, meget sproglig klasse, så hvergang der er en formel, så kører det for dem, så
bliver det sådan en eller anden bløhh. Så der, kan man sige, der
hvis jeg sætter dem til at regne, så bruger jeg hele resten af tiden
på at regne, fordi de er så langsomme til at komme igennem de
helt simple ting [...]
M: Ja, det er et problem.
D: [...] at jeg ikke kan nå det.
M: Ja, det er rigtigt. Så bliver det mere regning end fysik.
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D: Kun regning. Og de er så svage til selve regneprocesserne, at de
bliver for slugt af det og så kan vi ikke nå at komme tilbage og få
sluttet den der fine ring, du siger, som jo også er meget gunstig,
men det kan jeg ikke i øjeblikket.
M: Jo men det kender jeg godt. Den problematik hvor man helst [...]
hvor det skulle være illustrativt, en illustrativ udregning, hvor man
så, hvordan det hele hang sammen, hvor det så drukner i, at man
ikke kan tage logaritmen til et eller andet.
D: Ja, præcis.
M: Og så er det ikke særligt almendannende.

135

140

145

Hvordan er eksperimentets rolle så i forhold til det almendannende? Er det vigtigt at vise eksperimenter? Er det vigtigt, at eleverne selv laver eksperimenter?
Ville det være i orden at lave det hele til computersimuleringer, så de kunne
sidde og rode med det eller [...]
D: Jeg synes, at det er meget vigtigt, fordi der er mange, der har en
meget [...] altså, de skal se det fysisk eller røre ved det fysisk for
at forstå processerne, så jeg synes helt sikkert, at det er meget vigtigt. Men når man underviser ’om faget’, historisk og sådan noget,
hvis det opprioriteres meget, så nedprioriterer man selvfølgelig
også eksperimenterne. Man kan selvfølgelig godt inddrage nogle
historisk vigtige eksperimenter. Du kan godt vise den fotoelektriske effekt eller et eller andet, men det er meget svære ting nogle
gange, de lidt mere historiske ting.
M: Jamen, jeg synes ikke, at de historiske eksperimenter egentlig har
[...] de er ikke så vigtige.
D: Nej, præcis.

150

155

160

M: Fordi, ja så laver man det for at vise, hvad de gjorde i gamle dage eller sådan noget. Men jeg synes, at eksperimenterne er meget
vigtige. Jeg synes faktisk, at det må være en af hovedforcerne ved
faget, fordi i hvilke andre fag laver man eksperimenter? Altså, selvfølgelig er der kemi og biologi, men fysikeksperimentet er alligevel
lidt specielt. Altså, der er ikke nogle andre fag, hvor du laver - med
alle fordomme i behold kan du sige - biologi- og kemieksperimenter ligger tit op ad hinanden i form af, at det er nogle stoffer, der
reagerer kunne det være. Men jeg synes, at fysik er lidt specielt.
D: Jeg er helt enig. Jeg synes også fysikeksperimenterne er specielle
i og med, at det er typisk noget, hvor vi prøver at se bort fra en
masse ting.
M: Hele modelopfattelsen af verden.

165

D: Ja, der er en utrolig [...] der skal vi have ændret deres opfattelse
af verden utroligt meget. Altså, det her trin hvor man går fra, at
det der skete med Galilei, at han lige pludselig begyndte at se på

96

Interviewbilag

175

en idealiseret verden, hvor man kan sige; okay, der er noget, der
hedder inertiens lov. Jamen, den foregår simpelthen ikke her på
Jorden, vel? Altså, fordi vi har ikke forhold, hvor vi kan vise den.
Jamen, det er noget, der foregår langt, langt væk, hvor der ikke
er nogen kræfter. Altså, det skal de vænne sig til og det, synes
jeg også, er en del af almendannelse, at de skal kunne abstrahere fra selve, at det er et bord. Jamen, det kan godt fungere som
noget andet selvom det faktisk rent teknisk er et bord. Altså den
der masseløse blå elefant der kommer gnidningsfrit ned af Valby
Bakke, ikke. Altså, sådan noget skal de kunne klare.

180

M: Jeg tror også, at det er noget, man kan bruge i andre sammenhænge, når man diskuterer andre ting. Man kan kigge på en situation
og sige; okay, vi kan ikke overskue hele billedet, vi prøver at plukke nogle ting ud og sige; hvad kan vi sige om det her og hvordan
det sammen, altså. Ja.

170

D: Ja, nogle årsagssammenhænge, hvor vi kan sige, hvordan virker
det her, altså.

185

M: Det er ikke sådan, at man glemmer, at der er friktion og sådan
noget. Man siger bare; lige i øjeblikket ser vi væk fra det og så går
vi måske ind bagefter og siger; hovsa, det var en dårlig antagelse.
D: Ja, og var det grunden til, at det afviger så og så meget fra det
teoretiske bud på udregningen her.

190

195

200

M: Så det er jo ikke sådan at [...] Altså man forsimpler tingene, men
man glemmer jo ikke, at de [forsimplingerne] er kommet. Så det
synes jeg, at det er en vigtig egenskab at kunne. Men det kan man
jo sige det behøver man ikke at lave eksperimenter for. Man kunne
gøre det i rent teoretiske opgaver.
D: Men det synes jeg måske er en meget god måde at mødes med
andre fag måske at lave sådan nogle i hvert fald i forhold til matematik. Der er jo noget variabelforståelse med matematik, hvor man
netop skal uddrage, hvad er det grundlæggende og sådan noget
HOT-fysik og sådan noget, ikke. Altså, hvad er grundlæggende set
de parametre, vi kan skrue på i det her system? Hvad er årsag til
hvad?
Kunne man ikke gøre alt det, få de pointer med i forhold til at man lavede
demonstrationsforsøg.
D: Jo, meget. Men der er meget af [...] altså, ikke på Fysik C-niveau
med de emner vi lige har i øjeblikket, men der er også noget med
impuls og kraftmomenter og sådan noget. Det skal lige som føles.

205

M: Jamen, jeg er helt enig. Altså, jeg ved ikke, jeg tænker måske ikke
så meget på det almendannende, når jeg laver eksperimenter. Det
er i hvert fald også i høj grad noget med, at jeg selv forstår tingene,
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når jeg har haft fingrene i skidtet og det er min holdning, at eleverne forstår det også bedre, når de selv har stået med apparaterne.
Altså, det giver en helt anden indlevelse eller nærvær af tingene
end, at jeg står og laver dem. Det er min helt klare erfaring, at hvis
jeg står og laver et forsøg, så fatter de ikke, hvad der er foregået,
men hvis de selv laver det, så sætter det mange flere tanker i gang.
Man kan sige, at det har ikke noget med almendannelse at gøre
sådan set. Det er bare en ren læringsmæssig proces, at jeg tror, det
er meget nyttigt at lave eksperimentet selv. Og derfor synes jeg for
eksempel også at sådan noget appletter og simulationer, det virker
ikke helt. Altså, det er lidt som avanceret tavlegennemgang.
D: Det er halvt på vej hen til eksperimenterne.

220

225

230
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M: Det er halvt på vej, men det kan slet ikke erstatte et rigtigt eksperiment, det synes jeg altså ikke. De er flotte og sådan noget og de
kan illustrere nogle gode ting, men et eller andet sted så er det jo
bare en tegning.
D: Jo, for det er en abstraktion over et eller andet virkeligt. Altså, så
kan man sige de skal være i stand til på forhånd at genkende, at
det faktisk er noget, der kunne have foregået i virkeligheden. Og
det sætter et slør ned.
M: Ja, når man siger, at en gas er sådan nogle partikler, der fiser rundt.
Altså, det kan jeg godt påstå, men de kan ikke se, at det er en gas.
Det kan de, hvis de laver eksperimentet.
D: Engang imellem kan det lade sig gøre. Altså i mit oprindelige fag jeg er astronom - der kan det godt lade sig gøre for eksempel, fordi
der er det fuldstændigt ligesom, hvis du var rigtig astronom. Der
ville du sidde foran din computerskærm nede på Las Silla og åbne
for kikkerten og nedtage de her data og så ville du behandle dem.
Så der er du fuldstændig i samme situation ved en simulation.
M: Men det er du vel i megen moderne fysik i det hele taget. Altså,
du sidder foran en skærm og kigger på ting, så [...]

240

D: Så hvis der er noget tidspunkt, hvor vi kan bruge sådanne nogle
værktøjer, så synes jeg, at det er okay, men ellers er det lidt svært.
M: Men det er rigtigt, det kræver, at du er på det abstraktionsniveau,
at du kan se, at du har virkeligheden på skærmen her og så tolker
vi på det, der er på skærmen i stedet for, at du skal ned og kigge
på den rigtige virkelighed.

245

Så der mister man måske nogle pædagogiske pointer, hvis man gør det?
M: I hvert fald i forbindelse med 1.g’ere. Der synes jeg ikke, man får
forbundet virkeligheden hårdt nok til det.
D: Det er i hvert fald svært. Jamen altså, sådan helt ned i det meget
basale. Vi havde en applet, hvor vi skulle så på solhøjder og sådan
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noget. Altså, kulminationshøjder og Solen og Jorden og hvordan
tingene bevægede sig rundt om hinanden. Og der var Solen og der
var Jorden og der kunne visse af eleverne simpelthen ikke forstå
den her illustration. De troede, at jamen så bevægede jorden sig
nedunder og så ovenover og i sådan en mærkelig skæv bane. De
kunne altså slet ikke se, at det var tredimensionelt. Og det tog mig
jo en halv time før, jeg fangede, hvad de ikke kunne forstå.
M: Hvad er op og ned.
D: De skulle jo sige, hvad er aksen mod Solen eller parallelt med eller
så videre.

260

M: De troede virkeligt, at så pegede nordpolen mod Solen og så sydpolen mod Solen?
D: Ja! Og de kunne slet ikke [...]
M: De kunne ikke se, at det var den her vej?

265

270

D: Nej, fordi det var jo bare på en skærm, ikke. Så man kan sige,
nogle gange kommer man ind i nogle helt uforudsete ting, som
man slet ikke [...] som kan tage lang tid at opklare. Så man skal i
hvert fald have haft gode erfaringer med nogle enkelte appletter,
som man synes fungerer for at måske, at effekten er stor nok til at
bruge tid på dem.
M: Ja, jeg synes, at appletter er et meget godt supplement til bogen
og alt sådan noget. Fint nok.
D: Jo, og det er også godt for variationen, at de kan komme et andet
sted hen og lave noget andet. Helt sikkert. Og det er også nogle
undervisningshensyn, der hele tiden ligger ind over.

275

Men hvis ikke eleverne skal fornemme den arbejdsmetode, der er i fysikken i
eksperimenterne, hvis det er mest et pædagogisk redskab, hvor får de så fat i
sådan metoden i faget?

285

D: Jamen, det er klart, at det er da også et ben i det, at kan man sige,
at fysik er et eksperimentelt fag og måden vi lærer, altså, kan man
sige, finder ud af om de her teorier, vi nu har, om de er rigtige eller
ej. Jamen, der skal vi designe mere og mere avancerede eksperimenter. Det er klart. Så der tager vi ligesom første skridt ved at vise
eleverne vejen til selv at lave nogle eksperimenter og måske sådan
ultimativt, at de måske selv kan lave nogle små eksperimenter og
eftervise nogle ting, ikke. Det er klart.

290

M: Jo, men jeg synes, at eksperimenterne viser jo, hvor gode vores
teorier er. Vi har lavet, altså frit fald, ikke. Bevarelse af mekanisk
energi. Og de får nogle resultater, hvor man kan se, at energien
er næsten bevaret. Men der altså lidt, der er en lille læk. Og så
kan vi snakke om det. Det kan vi snakke om, om det er rimeligt

280
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at betragte det som et isoleret system. Er det rimeligt at lave de
antagelser? Men vi kan også godt se, at der sker noget.

295

D: Jo. Men eksperimenter er også med til at karakterisere faget som
værende [utydeligt]. Vi kan ikke undvære den dimension umiddelbart. Det kan jeg ikke se.
M: Nu kan vi jo sige, hvis du kan lave en tavlegennemgang som gav
den samme opfattelse og sådan noget som eksperimenterne, det
synes jeg ikke, at man kan.

300

305

D: Jo, men vil man forstå, at kan man sige, det er ikke nok som
Aristoteles at sidde og filosofere over, at der er fire elementer og
så videre og så videre, at vi skal ind og have efterprøvet tingene
og kan kun bevise noget - eller vise ikke bevise det er lidt svært
i fysik, ikke - men eftervise ting ved at designe mere og mere
avanceret ting i et laboratorium eller ude i den virkelige verden
eller hvad vi nu gør. Så selvfølgelig for at de skal få det rigtigt ind
under huden, at det er sådan vi arbejde som fysikere og hvorfor
vi gør det, så bliver vi nok nød til at rent teknisk også at gøre det.
Det er sådan nogle ting som hypoteser og hypotesetest berørt?
D: Om det bliver berørt i vores undervisning?

310

315

320

325

330

Ja, om I er inde på sådan nogle ting og sige; hvad er måden? Vi har en hypotese
og vi tester den og så videre. Vi prøver at styre nogle variable og - en af gangen
helst - og [...]
M: Jeg synes tit, at i 1.g der er eksperimenterne ret primitive, så det
er begrænset, du kan teste og hvor mange variable du egentlig
kan skrue på. Men vi kan godt prøve at sige; giver det mening at
snakke om den her teori i forhold til, hvad eksperimentet viser og
sådan noget. Men altså vi er nok mere ovre i, at vi selv skal komme
med noget og det er meget svært at få dem til selv at designe et
forsøg. Det kræver alligevel en ret god forståelse, synes jeg.
D: Altså, jeg synes ikke, at det er en enorm stærk tendens i min undervisning. Jeg gør det nok ikke så meget som [...] men det er også
måske [...]
M: Altså, problemet er, hypoteserne kommer man selv med jo som
læreren. Det er læreren kommer med hypoteserne. Det er læreren,
der efterviser hypoteserne. Så jeg synes, det er meget svært at få
eleverne til at komme med en hypotese.
D: Altså, kan man sige, man kan sagtens lave nogle småtteriting med
at koge eller et eller andet, hvor man at prøver, jamen at give en
eller anden hypotese; hvordan vil det her, altså hvis jeg gør der
her, hvad sker der så? Og så gør jeg det og så kan de konkludere
noget ud fra det og så kan jeg prøve igen og så komme med nye
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hypoteser og eftervise. Altså, sådan noget. Men nogle gange bliver
det meget forceret og meget sådan kunstigt, hvis man skal have
hele den der hypotesetanke ind.
335

M: Også fordi de ikke har overblikket.
D: Ja.

340

345

M: Det er lidt som når folk, de fortæller mig at ud fra en eller anden
superstrengsteori eller sådan noget, så kan man forklare ditten og
datten, så kan jeg sige; jamen, det lyder meget rimeligt, men jeg
har ingen begreber om, hvad den bagved liggende teori er, så jeg
kan ikke gennemskue, om den forklaring holder vand. Og sådan
er det også nogle gange, når man stiller sig op. De må tage en
[...] altså, sige jamen, det, han siger, er nok rigtigt. For de kan ikke
- selvom vi synes, at det er relativt simpelt - så kan de ikke lige
gennemskue konsekvenserne af de ting, vi siger.
Hvis jeg skulle holde en fin festtale og snakke om almendannelse i Fysik C
og sagde at man skal lære dem selv at arbejde videnskabeligt og selv at få
videnskabelig eller den fysiske metode ind under fingrene, så ville det være
sådan lidt naivt. Fordi man ikke har forudsætninger og tid til det?

350

M: Ja, det synes jeg. Den er ret ambitiøs i hvert fald.

355

D: Altså, kan man sige, i visse emner kan man godt køre, kan man
sige, køber vi virkelig den hypotetisk-deduktive metode eller hvad
pokker det hedder? Og så kører vi efter den, men kan man sige [...]
nej jamen, det er lidt, det er for meget. En lidt for stor mundfuld
at tage på en gang i hvert fald.

360

365

M: Altså, jeg tror, at deres overblik er for lille. Man kunne sagtens
designe forsøg, som viste noget forkert og så bilde dem ind, at
det var rigtigt. De ville ikke kunne lure det. Det ville faktisk være
meget illustrativt at lave nogle forsøg, som viste noget forkert eller
som ikke viste noget forkert. Som skulle vise noget forkert og så
gik i vasken. Men så meget tid har vi altså heller ikke. Det synes
jeg ikke.
D: Det er et meget, meget lille fag. Altså, vi har tres timer og så
trækker vi fra og trækker fra og trækker fra og trækker, så jamen
altså, det antal timer vi faktisk har til undervisning, det er ikke
særligt stort.
M: Jeg tror, at elverne betragter det som et ret svært fag.
D: Tror du det?

370

M: Ja, det tror jeg. Også når de snakker om [...] hvad man hører rundt
omkring, fordi der er mange ting, de skal holde styr på. Altså, jeg
synes måske, at matematik er sværere end fysik, fordi der kan
du ikke hænge det op på noget virkeligt, men hvis du ikke har
overblikket så [...] i matematik der lærer du meget et sæt regler.
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I fysik skal du også lige pludselig overveje; hov, ditten og datten
fra tre forskellige retninger og så er der noget gnidning ind over
og alt muligt. Altså at få det kogt sammen.
D: Jo, men helt klart, kan man sige, alle de her niveauer for tænkning
sådan noget Piaget-noget, ikke, kan man sige, der skal vi ret højt
op, ikke. Vi skal have hele vores matematikapparatur i orden først
og så skal vi kunne køre alle de her logiske kæder bagefter. Så
selvfølgelig det kræver et højere abstraktionsniveau, end de har.
Så, kan man sige, det er jo også en stor udfordring, når man underviser i Fysik C at stoppe de her kæder af argumenter før, de
ser blå ud i hovedet, altså. Fordi de kan klare to-tre stykker og
deres variabelforståelse, kan man sige, det er måske to variable,
de kan bytte ud. De har ikke nogen fri variabelforståelse, altså.
Altså, Ohms lov ser forskellig ud. Altså, det er tre forskellige love,
selvom man bare bytter rundt, ikke.
M: Den er meget god at have med inde, at det er et eller andet gyldent
mål, vi sådan har retningen i mod. Den synes jeg ikke, man skal
opgive, men man må nok bare erkende, at der er sgu langt.
D: Ja altså, hvis vi når dertil, kan man sige, hvis det sidste forløb vi
så kører, så køres efter den her, lidt mere teoretiske måde at gribe
tingene an på, jamen, så er vi rigtigt langt.

395

Hvad med Fysik B og Fysik A ville man kunne nå sådan nogle ting der, måske?
M: Det har jeg ikke megen erfaring med, men jeg vil da regne med, at
man ville kunne det på niveau A. Der ville jeg forvente at eleverne
kunne vurdere et forsøg.

400

405

410

D: Jeg synes, at det er svært at bedømme efter reformen. Ikke fordi
at Fysik B det er jo det som skal være adgangsgivende for de
videregående uddannelser og Fysik A det er så perspektiverne og
det er mere, kan man sige, kræs for kendere, som det er anlagt
nu, ikke. Så man skal have for eksempel fysik A samtidigt med,
at man skal have Fysik B, ikke. Så, kan man sige, det er svært at
gennemskue, hvor tingene ville ligge henne, som det ligger lige
nu. Men altså, jeg vil sige, det har da været mere muligt i Fysik B,
som det har kørt ind til nu. For det er meget matematiktungt og
sådan, så der kan man hurtigt komme op i hastigheder omkring
de her logiske strukturer.
M: De har gerne også noget matematik på B-niveau.
D: Ja, de har typisk matematik på B-niveau.
M: Så man skal ikke bruge lang tid på at drukne i matematiske fejl,
sådan at man kan snakke mere fysik.

415

Hvordan er det med fænomener? Der er masser af fænomener, som fysikken
forklarer; regnbuer, hvorfor nogle juletræskæder, der slukkes alle pærerne, når
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man fjerner een og hvorfor nogle ikke gør og sådan nogle andre meget vigtige
fænomener i verden. Hvor stor en rolle spiller det aspekt i fysikundervisningen
i forhold til almendannelse?

420

425

M: Jeg synes, at det spiller en stor rolle, fordi jeg tænker lidt, altså det
er ikke noget, vi lægger specielt meget vægt på i undervisningen,
det er jo ikke det, vi laver forsøg med. Men det er et eller andet
sted, det jeg håber, at når de kommer ud her fra og ikke beskæftiger
sig med fysik overhovedet nogensinde, så ville jeg synes, at mit
mål ikke var opfyldt, hvis de ikke kunne forklare sådan nogle
ting. Altså, jeg synes, at de skal kunne sige til sig selv; hov, det er
jeg lært om det der. Det ved jeg godt. At få den der fornemmelse
af, hvordan verden hænger sammen. Det synes jeg, det er ideelt,
altså.
D: Himlen er blå, fordi det blå lys bliver spredt, ikke.

430

435

M: Ja, sådan nogle ting. Det er sådan noget, at man skal have med her
fra. At man kan regne på orbitaler og alt muligt mærkeligt, det er
fuldstændigt underordnet et eller andet sted. Der skal man mere
have en generel forståelse for, at alting er bygget op af atomer. Men
det andet der, det synes jeg, det er det, man bruger.
D: Jo, men de må da godt vide, hvorfor et lysstofrør, der er dyrt, at
det giver et mere kontinuert spektrum end sådan et lysstofrør, der
bare er [utydeligt].
M: Det, synes jeg absolut også, er almendannende.

440

445

450

D: Det er sådan [...] okay, hvorfor skal vi lige have tid til den type
opgaver og ikke til en anden. Altså, jeg bruger meget tid på sådan
nogle vinkler, kan man sige. Og så kommer det her, og så kommer
det her, ikke.
M: Men det er jo ikke sådan noget, vi behandler som enkelttilfælde.
Det er sådan noget, man hiver ind som eksempel hist og pist. Det
er ikke sådan, at vi har et emne om hverdagens fysik for eksempel,
som jeg synes måske ville være sådan [...] altså, man underviser i
naturfag for de sproglige og de fatter ikke en brik og vi snakker
orbitaler og atomer og alt muligt mærkeligt. Hvorfor har vi ikke
fysik inden for husets fire vægge? Altså, det tror jeg, de vil have
meget mere ud af.
D: Jo, men det har vi også haft.
M: Ja, men vi har også meget af det andet.
D: Ja, men vi har haft meget køkkenfysik. Også fordi folk er blevet
lidt trætte af at køre nyttevirkning og sådan noget.

455

M: Ja, men jeg synes bare at det ville være mere nyttigt.
D: Vi har da også lavet det. Har du ikke lavet sådan nogle journaler
med, at de skulle gå hjem og lave det der. Så vi gør det jo også
[...]
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M: Den almendannende del, hvor man kan sige, at man snakker om
fysikkens arbejdsmetode og sådan noget, kan man lige så godt
køre på håndgribelige småforsøg og forsøg indenfor hjemmets fire
vægge, som man kan gøre det på alle mulige atommodeller og
sådan noget. Så den del tror jeg ikke ville lide nogen skade af
det. Men i hvert fald for dem der ikke skal beskæftige sig med
fysik senere, vil have mere nytte af at kunne se verden igennem
fysikbriller.
Hvor mange fænomener skal man have med? Det er et spørgsmål, et andet
spørgsmål er; er der nogle bestemte fænomener, man bare skal vide for at være
[...]

470

D: Som er obligatoriske?
ja. Grundlæggende.
D: De ti vigtigste.
M: En kanon!

475

Ja, er der en fænomenkanon inden for fysikundervisning i forhold til almendannelse?
D: I forhold til almendannelse? Det var lidt bedre, vil jeg sige end,
hvis det var helt generelt.
Ellers kunne man jo pege på kernestoffet jo og så sige det må jo være en kanon.
Men i forhold til almendannelse?

480

M: Jeg tror, at du får forskellige svar, hvis du spørger forskellige mennesker [...]
Det tror jeg også!

485

M: [...] fordi vi lægger vægt på noget forskelligt. Dorte kunne godt
finde på at sige, at man skal kunne vide noget om nattehimlen og
sådan noget.
D: For eksempel.
M: Hvor jeg måske ville sige noget andet. Men jeg ved det ikke rigtigt,
hvad jeg har af sådan [...]
Tror I man kunne blive enige?

490

M: Jeg synes, at det ville være synd at udvælge ti og begrænse sig til
det.
D: Jo, også fordi at på Fysik C, der står vi meget som nogle personer, som skal repræsentere et lidt hadefag, ikke. Så vi skal faktisk
investere sådan lidt personliggørelse-agtigt. Vi skal investere lidt
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af vores personlighed, vores entusiasme for et eller andet fag, så
hvis vi bliver begrænset til at tale om ti forskellige ting, så kan det
godt være, at det knækker os lidt.
M: Men jeg tror ikke på, at man kunne vælge ti ud, som skulle være
vigtigere end ti andre. Men jeg synes da, at sådan noget som lysstofrøret er da en god ting og regnbuen og hvorfor er himlen blå
og så måske sådan lidt mere eksotiske sådan noget med, hvorfor
er universet ikke uendeligt og sådan nogle ting, altså. Det, synes
jeg da, er nogle gode ting.
D: Men de ting er jo sådan med i kernepensum, så [...]

505

510

515

520

525

M: Ja, ja, de er med. Det er ikke, fordi jeg sådan savner dem. Jeg synes,
at der er sådan set muligheder nok for at bevæge sig der ud, hvis
man vil.
I forhold til de der perspektiver. Er der nogle bestemte perspektiver, som er mere
frugtbare end andre i forhold til fysik og almendannelse? Jeg tænkte på, at
man kan jo perspektivere på mange måder. Man kan perspektivere med filosofi,
man kan med historie, man kan se fysik som et anvendt fag inden for andre
videnskaber. Der er mange måder at perspektivere på.
D: Altså, kan man sige, hvis vi skal tale filosofi og sådan noget, så er
der jo meget af verdensbilledeforståelse, altså som jeg i hvert fald,
når jeg har været på didaktiske og pædagogiske kurser, så har jeg
umiddelbart kunne gå ind og tale med mine filosofikollegaer og
sagt; men okay, vi laver da bare noget om, hvordan alting begyndte
og, kan man sige, grundlæggende modeller for, hvordan universet
er skruet sammen, sådan helt [...]
M: [...] det kommer også lidt an på, hvad man lægger i almendannelse, fordi der er både den filosofiske del, hvor man ligesom skal
kunne tale med om, hvordan ting hænger sammen og hvordan vi
opfatter verden og sådan noget. Og så er det, synes jeg også, at
[...] altså, almendannende er, at man skal kunne kigge sig omkring
og forklare nogle dagligdagsfænomener. Det, synes jeg også, er en
almendannelse. Og det er måske to ting som kræver forskellige
perspektiver, altså.
D: Hm. Helt sikkert.
M: Men jeg giver dig fuldstændigt ret, at [...]

530

535

D: Men jeg synes i det hele taget, at vi har et stort hverv i fysik med
at skabe noget almendannelse, fordi når vi taler med vores humanistiske kollegaer, så har de et bud på, hvad almendannelse er.
Og, kan man sige, deres almendannelse, den er nogle gange en
negation af, hvad vi i fysik forstår som almendannelse. At nogen jeg siger ikke alle - men nogen humanister nogle gange definerer
sig som almendannet, fordi de ikke kan noget fysik. Altså, at de
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næsten; jamen, jeg kan så og så meget men det [...] og jeg er en
dannet person selv om, at det der fysik det er ikke noget, jeg forstår mig på. Så, kan man sige, almendannelse er meget forskelligt
for de forskellige faggrupper. Og jeg synes, at vi har et stort hverv
med [...] eller, kan man sige, det er en meget stor opgave, at få
almendannelsen gjort bred. At den også dækker, at man kan forklare, hvorfor himlen er blå og kender til Big Bang og altså sådan
nogle fra vores side af filosofiske spørgsmål.
M: Ja, jeg tror at nogle sætter nærmest en ære i ikke at vide hvordan
[...]
D: Ja.
M: [...] apparater og ting og sager virker og hvorfor de virker og sådan
noget. Og det, synes jeg, er en stor fejl.

550

555

D: Ja! Jamen, det synes jeg også og så, kan man sige, jeg er da flov
over, at når jeg ikke kan huske, at det var Kant, der sagde det
og det og det, men der er ikke nogen flovhed over, at man ikke
kender en fysisk, en helt grundlæggende fysisk sammenhæng. Så
der er forskel.
M: Men det er jo også lidt en gammel klassisk opfattelse af at være
sproglig matematisk.
D: Ja, ja. Selvfølgelig.
M: Eller noget i den stil. Det ved jeg ikke.

560

D: Jo, men, kan man sige, det er jo også. fordi at fysik det er jo et af
de nye fag. Det er jo ikke artes liberales. Altså, det var astronomi,
altså. Og matematik er. Men, kan man sige, fysik er jo ungt på den
måde, ikke.
M: Ja, men det er den jo. Det klassiske dannelsesbegreb det dækker
mere over filosofi og noget litteratur og [...]

565

D: Og der er matematik jo med. De heldige snøbler fordi det er helt
okay og helt almendannende at kunne noget matematik, ikke.
M: Men du snakker om perspektivering.

570

575

Ja perspektivering af faget kan jo være mange ting. Altså det ene det kan være;
altså, nu kan jeg jo sige, at vi kan kigge på, hvordan fagets dynamik er, hvordan
udvikler det sig. Vi kan også kigge på, hvad for nogle specielle træk er der ved
faget? Hvad er egenarten ved faget? Altså nogle filosofiske overvejelser. Andre
steder kan man også perspektivere med faget ved at gå ud og se hvad for en
betydning spiller faget inden for teknologi for eksempel. Så man kigger på faget
som en helhed lige pludselig og det er humanistisk i virkeligheden at gøre det.
D: Ja, og det er også derfor, at det er absurd nogle gange, at der er
så hårde barrierer imellem fagene. Fordi vi lapper altså lidt over
hinanden nogle gange.
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M: Jeg synes, at det er meget spændende og det kunne næsten være,
hvilket som helst fag man kunne involvere sig med og i med fysik,
altså. Det synes jeg er spændende. Derfor vil jeg ikke sætte nogen
begrænsninger fra starten, altså. Men altså - det er måske også
personlig interesse - jeg er ikke så meget til historisk fysik, må jeg
indrømme. Jeg har det sådan lidt, altså at der er rigeligt at tage fat
på, før de bruger lang tid på, at hvad de gjorde af fejl i gamle dage.
Med mindre det har en eller anden forståelsesmæssig betydning
for, hvad vi laver i dag. Men det er nok også personligt, for jeg tror
måske nok, at der er nogle, der synes, at historisk fysik er meget
spændende.
D: Og det kommer også lidt an på, nogle gange har visse retninger
inden for fysikken en eller anden teori om, at sådan som man
mest logisk forstår det, det afspejles i den historiske udvikling
af et eller andet fysikerne, kan man sige, at den mest logiske eller
hvad observation, vores sanser giver os, det var den, der kom først.
Og så kan vi lære, hvordan fysikken så virkelig hænger sammen
ved at se på forløbet inden for historisk fysik.
M: Så synes jeg også, så er det helt relevant.
D: Men altså det er sådan lidt filosofi, hvad for en fysikopfattelse du
mener [...]

600

605

M: Sådan nogle diskussioner, synes jeg, altid har været lidt uinteressante, altså fordi jeg synes, der er så meget at tage fat på, altså
virkelig. Vi har en kæmpe opgave i fysik, altså fordi at alt er fysik
og vi vælter os i teknologi og der står så meget vrøvl i aviser og
man hører folk sige det værste sludder om, hvordan ting hænger.
Altså, det er som en dråbe i havet, det vi fortæller.
Men er det så egentlig fysiklæreren, der skal undervise i de her perspektiveringer,
hvis det egentlig er historiske og filosofiske spørgsmål, der kommer på banen?
M: Ja. Også, i hvert fald.
Også?

610
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D: Ja, jeg synes ikke, vi skal stå alene. Altså, vi bliver nød til at have
lidt hjælp.
M: Ja. Jeg ville ikke stå og undervise i historie og dansk, selvom det
er perspektiverende, perspektiveret med fysik, fordi det føler jeg
mig ikke klædt på til. Men jeg vil også meget nødigt have, at historielæreren skulle stå og undervise i historisk fysik, fordi jeg tror
simpelthen, at der vil ske for mange fejl. Nogle historielærere kan
selvfølgelig sagtens og nogle fysiklærere kan også godt undervise.
Men hvis man kigger - undskyld mig - på kollegaerne omkring,
så er jeg da ikke sikker på, at alle mine kollegaer kunne varetage
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det, altså. For at holde fast i faget og hvad det er, der er essentielt
for fysik, altså, så tror jeg, vi er nød til at være inde over.
D: Ja, men der er jo masser af fora nu, hvor vi kan gøre det. Altså
med AT og NV og sådan noget. Altså der er alle muligheder for
at få de her steder, hvor tingene støder sammen bragt i højsædet,
ikke. Altså, det er mange muligheder.

635

Hvordan ligger det med hensyn til at perspektivere ’med’ faget og perspektivere
’på’ faget? Med det skel mener jeg, at man kan perspektivere med fysik i forhold
til historien sådan, så man forstår, hvad fysik har bidraget til? Man kan bedre
forstå den historiske udvikling den industrielle revolution for eksempel. Så på
den måde kan man perspektivere ’med’ faget, men man kan også perspektivere
’på’ faget med historie for at forstå, hvordan udvikler fysikken sig? Hvordan er
den indre dynamik i fysikken? Hvilke ting har udefra har påvirket, at fysikken
har udviklet sig. Det kan man også gøre med filosofien. Nogle gange bidrager
fysik til nogle filosofiske argumenter. Det er meget tit sket. Andre gange så
bruger man filosofien inden for kvantemekanikken, til at forstå og blive klog på
fysikken. Jeg ved ikke [...] er der [...]

640

D: Det er svært at nå så langt på det her niveau, det [...] jeg tror
godt, at man kunne på et A-niveau. Udforske nogle af de her ting,
men jeg kan ikke se muligheder i Fysik C umiddelbart. Det har
jeg svært ved. Altså ikke fordi jeg siger, at det er umuligt, men jeg
kan ikke sådan umiddelbart komme på noget og sige det [...]

625

630

Du [henvendt til M] har gennemgået atomets historie for eksempel.
M: Ja.

645

650

655

D: Selvfølgelig inddrager man det en gang i mellem og siger; jamen,
kan man sige, at der her tiltag inden for fysikken havde så den her
kæmpe konsekvens for samfundet, fordi så blev man i stand til at
lave dampmaskiner. Altså, så sådan trækker vi jo hele tiden fysik
ud men hvor det skal gøres andet end bare sådan nogle udstikkere,
det ved jeg ikke rigtigt .
M: Altså, det kræver vel både, at man får lavet de der perspektiveringer, at man både forstår historie og forstår fysik. Og så længe, at
man ikke har en af delene i orden, så er det svært at lave, fordi så
hvis du ikke ved, hvad tryk og temperatur er og snakker industriel revolution, så kan historielæreren lige så godt sige; og så blev
dampmaskinen opfundet og så kom den industrielle revolution og
sådan. Så behøver man ikke at snakke meget mere om det, hvis vi
alligevel ikke bidrager med, hvad er det egentligt fysisk der foregår. Så har vi ikke rigtigt noget at bidrage med. Så derfor tror jeg
også at det er svært på C-niveau. Man skal lige som vide hvad det
er før man begynder at inddrage det her i undervisningen.
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D: Men altså man kan sige, vi underviser også lidt engang i mellem i det, altså. Sådan noget klimadebat altså, for eksempel ikke.
Hvor kan man sige, hvor det politiske og samfundsvidenskabelige er frygteligt blandet med fysiske argumenter, ikke. Altså, hele
Lomborg er aktuel. Altså, Copenhagen Consensus-øvelsen hvor
alt det her fine med eksperter, der blev hentet ind og så videre og
så videre og det hele handlede om en politisk fastsættelse af en
diskonteringsrate, som er gemt i nogle referater ingen må se, ikke. Hvis man begynder at beskæftige sig med sådan noget. Altså,
helt grundlæggende set hvad er det de taler om ud fra fysikperspektiver, og så kan samfundsfag måske diskuterer politikken i
nedsættelsen af sådan nogle ting her. Det kunne være meget sjovt.
M: Vi kommer jo tit til kort som fysikere, for man hører også fysikere
i medierne, der siger; jamen, vi kan ikke rigtigt sige noget.

675

680
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690

D: Ja, ja. Vi skal altid slå korsets tegn for os. Vi kan jo aldrig sige
noget helt sikkert og det er jo altid nogle fremskrivninger, der er
[...]
M: Det gør os desværre lidt tynde i sådan nogle politiske og samfundsfaglige diskussioner, hvis de havde et eller andet, elever havde om et eller andet fysik og så skulle de bruge noget af den viden,
de opnåede i deres samfundsfaglige diskussioner, argh!
D: Men der er den der øvelse, som Henrik Busch og Keld Rasmussen
har lavet. Sådan noget blandt andet om - og Jørgen Peder Steffensen - hvor der var gymnasielever, der skulle spille dem, hvor de
så skal diskutere - og der er en, der spiller Bjørn Lomborg og så
videre - så skulle de så spille dem og så diskutere klimapolitik og
hvad man skulle gøre og hvordan og hvorledes. Og hvad kan man
sige, der er meget af det her almendannende, kan man sige, forstå
fysiks begrænsninger, hvor kan man faktisk komme med noget,
der siger; puh, her var en pointe og hvor kan man ikke, hvor er
det ligesom, at faget helt er naturligt begrænset af sine metoder
og af sin egenart, ikke.
Men kunne eleverne formå at gøre det?

695

D: Ja, nu kommer der en artikel i Mona næste gang, tror jeg nok, om
det her. Så jeg ved det faktisk ikke. Nu må vi se, hvad resultaterne
er af det.
M: Det ville være flot hvis de kunne i hvert fald, synes jeg.
D: Jeg tror, at de var meget positive dem, der havde kørt det igennem.
Hvilket klassetrin var det?
D: Det ved jeg faktisk ikke. Det tror jeg var 1.g.
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Men et af mine spørgsmål er også, hvor meget ’i fysik’ skal man undervise, før
man kan undervise og perspektivere fysikken?
D: Ja, det er jo et sørens vigtigt spørgsmål i hvert for os, der underviser på Fysik C.

705

710
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M: Man må jo nok prøve. Altså, jeg sagde godt nok før, at man skal
vide, hvad faget går ud på, før man perspektiverer. Men jeg synes
da også, sådan rent samfundsmæssigt har vi da en vigtigt opgave
i at komme ud og fortælle, hvordan ting hænger sammen. Så man
må jo nok bare tage fat på det og så må man prøve at se, hvor langt
vi kommer, altså med eleverne, og så finde begrænsningerne, fordi
det nytter heller ikke noget at isolere sig og sige; jamen, vi skal
vide alt, før vi kan kaste os ud i diskussion. Så det er måske lidt i
modstrid med, hvad jeg sagde før.
D: Men det er ikke nogen problemstilling vi nødvendigvis har tænkt
helt igennem. [griner]
M: Nej, nej. Man sidder jo også og kommer på ting. Men alligevel,
altså jeg synes da, at det er vigtigt, at elever vænner sig til at
bruge fysik.
D: Meget!

720

M:; At det ikke er et isoleret fag, og det ikke er kun, når jeg skal kigge
på kogt vand eller lys fra en lampe, men at man tænker fysik, når
man tænker. Fordi man tænker jo [...]
D: Når man har det med sig ud i samfundet.

725

M: Man har det med sig, ja. Præcis. Præcis. For man tænker jo etik og
alt muligt andet. Kommatering. Lige meget hvad du kigger på.

730

D: Altså, der er fysik også lidt sværere, fordi det er svært at tale fysik.
Det er et formelsprog. Det baserer sig på et helt andet sprog end
vores almindelige [...] hvad kan man sige, hvis du taler samfundsfag, så taler du trods alt dansk eller engelsk eller et eller andet.
Hvis du taler fysik, så taler du matematik. Eller matematisk. Altså. Så der kommer lige et trin der, som er nogle gange svært med
visse problemstillinger. Ikke alle, fordi man kan godt nogle gange
neddrosle matematik, som vi ser i Fysik C. Men nogle gange er
det svært at tale, for så skal man jo tale i formler.

735

M: Jamen, det er rigtigt.
Kunne man forestille sig et fysikfag, som sprang direkte ud i det og kun havde
perspektiveringer af fysik? Ville det fungere? [Lang pause]
D: På hvilket niveau? På C-niveau?
På C-niveau, ja. [Lang pause]

110

740

745

750
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M: For den gode elev tror jeg, at det ville være fint. For de rigtig
gode elever. Men jeg tror godt nok, at der er mange, der aldrig
nogensinde ville forstå fysikken. Aldrig ville få nogen fysisk viden
ud fra det, hvor de fysiske argumenter bare ville komme ud af den
blå luft.
Ville det være almendannende? Hvis man kun snakker ’om fysikken’?
M: Ikke hvis man ikke forstod sådan, at der var sådan en eller anden
fysisk metode og fysisk sammenhæng mellem tingene. Så ville de
jo blive, fysiske argumenter blive taget på linie med filosofiske
argumenter. Man kunne sige sådan et eller andet man sad og [...]
påstande nærmest, hvor vi jo gerne vil [...]
D: Det bliver jo meget Aristoteles’ tankeeksperiment, kan man sige,
ikke.
M: Ja, præcis.

755

D: Jeg synes også, at vi har en forpligtigelse til at vise, at fysik er et
empirifag.
M: Ja.
D: Og det er lidt svært, hvis man kun kender [...] man kan også
få noget af empirien med, hvis man taler perspektiverende men
sådan at virkelig komme ned i stoffet.

760

Ja, så man skal til en grad undervise ’i faget’, før man kan perspektivere det.
D: Ja.
M: Ja, det [...]
D: I hvert fald sideløbende.
M: Ja for at de fysiske argumenter ikke skal blive [...]

765

D: Tomme.
M: [...] spekulationer. Ja at man ligesom siger, at det bunder i noget
andet end rent spekulativt det her. Både for at se begrænsningerne,
men også for at se mulighederne.

770

I bekendtgørelsen for Fysik B og Fysik C der står der, at man skal lære om kosmologien og Big Bang og universets udvidelse. Og det står fuldstændigt ordret
det samme. Der er en tilføjelse til Fysik B og den sætning hedder; herunder
kendskab til rødforskydning. Og det er jo meget sjovt, der er noget ’i fysik’ der.
Eller noget mere fagligt i det.
D: Der er en formel.

775

Ja. Gør det Fysik B på det punkt mere almendannende eller mindre almendannende? Er det forræderisk over for dem der Fysik C, at de ikke får argumentet
for udvidelse og Big Bang?
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M: De har haft det. Jeg har fortalt dem hvorfor. Vi har snakket rødforskydning. Det står der i Spektrumbogen.
780

D: Jo, men hænger du dem op på, at de skal kunne formlen?
M: Nej.

785

790

D: Nej, vel. Det er det. De skal kunne få eksamensopgaver på Bniveauet i det, så. Men det er jo også, fordi at, kan man sige,
eksamensformen er jo noget andet i forhold til fysikniveau, så det
er sådan lidt [...]
Men i forhold til almendannelse tænkte jeg på. Fordi dit [henvendt til M]
argument med, at det skal ikke være tomme spekulationer; hvis jeg var undervist
i Fysik C og gik ned og drak Caffe Latte på cafeen og mødtes med mine venner,
der sagde, at de troede på et eller andet religiøst verdensbillede og jeg sagde,
at jeg troede på, at universet udvidede sig. Ville jeg så ikke være bedre rustet
som Fysik B-elev end som Fysik C-elev, hvis nu ikke læreren havde fortalt det
alligevel?
M: Jo.

795

D: Jo. Jo, fordi du ville kunne sætte nogle tal på. Helt sikkert. Du vil
sige; jamen okay, stik mig to stjerne og jeg vil vise dig, hvad det
handler om. Det er klart. Argumentet ville få mere pondus, men
[...]
Men har den anden undervisning pondus, hvis ikke man tager rødforskydningen med?

800

805

810

815

D: Ja. Men spørgsmålet er om, de kan regne på det eller ej. Om de
har eksemplet, at kan man sige, at du har illustreret dit spektrum,
at jamen, det er flyttet lige præcis, hvor meget det er flyttet. Der
kan du så gå ind og se hvor langt væk er den ting, du nu kigger
på. Altså, at det eksisterer og sådan noget, det kan du simpelthen
se. Så jeg synes i alle tilfælde, at vi klæder eleverne nogenlunde
godt på i den her diskussion, men det er rigtigt, altså der er et
skel der.
Men hvis nu man sagde, at man ikke underviste overhovedet og rettede sig helt
efter bekendtgørelsen, ville det så være en tom viden eller ville det stadigvæk
være okay og almendannende at høre om Big Bang og universets udvidelse?
M: Ja, altså det synes jeg, fordi ellers tror jeg også at man kunne sammenligne med mange ting, vi underviser i atomer for eksempel,
som også er mere eller mindre påstande fra vores side. Som jeg så
synes, at vi argumenterer for og det vil vi måske også gøre for Big
Bang og sådan noget. Men det er jo ikke sådan, at de får lov til at
bevise det selv. Så der er en del af fysikfaget, som et eller andet
sted er påstande for dem i hvert fald. Og der er også nogle ting

112

820

825
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for os andre, der er påstande. Men det er klart, jo mere man får
smidt på, desto mere almendannende vil det være. Jeg kan ikke
lige huske præcis, hvor vi argumenterer for Big Bang for eksempel, men jeg vil da mene, at de vil være sådan pænt klædt på til
en diskussion om den slags der. Også på C-niveau.
D: Ja, men altså, det eneste jeg tolker i den ekstra sætning, det er, at
de rent teknisk skal kunne regne på det, ikke. Så de skal kunne
vide, at den med Z2 er meget, meget [...] helt derude at svømme,
ikke. Og så skal man måske tale om noget andet.
M: Det synes jeg ikke, så gør nogen større forskel almendannelsesmæssigt, om man kan formlen, hvis man kender ligesom argumenterne.

830

D: Jeg har set spektrene af ting, altså linien er flyttet i forhold til, hvis
det var i et laboratorium, ikke, jamen så det kan du så bruge som
argument, selvom du måske ikke kunne regne på det.
Kunne man forestille sig et fysikfag, hvor at man ikke perspektiverede det overhovedet men kun underviste i faget. Ville det være almendannende?

835

M: Ja! Men det ville stå svagere og det ville nemmere blive glemt,
fordi det ikke er hængt op på noget.
D: Det tror jeg også.

840

845

M: Og det ikke er noget, de møder så meget i deres dagligdag. Jeg
synes, at fysik er sådan meget for at forstå, hvordan verden hænger
sammen. Og hvis du kun kigger på fysik i laboratoriet, jamen altså
så [...]
Men hvis man nu også tog fænomener med og sagde; selvfølgelig skal man
forklare regnbuen, men vi vil ikke perspektivere det historisk, vi vil ikke perspektivere det i forhold til, hvordan det har indflydelse som fag på resten af
samfundet?
M: Men perspektiverer du så ikke eller hvad? Nå, hvis du siger, at du
ikke vil kigge på indflydelsen på samfundet?
Ja, ja. Lige præcis.

850

M: Det er næsten umuligt, hvis du kigger på regnbuer og lysstofrør,
at du ikke kommer til at perspektivere lidt af det, ikke.
D: Jo.
M: Det ville være svært at undgå, synes jeg.
D: Jeg ville synes, at det var svært at stoppe min talestrøm.

855

M: Det ville betyde en forringelse af det almendannende, det synes
jeg helt sikkert, men jeg tror nok, at eleverne forhåbentlig selv
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ville kunne tænke lidt videre. Altså, nu da vi havde fortalt dem
lidt om, hvordan verden hænger sammen, at de så kunne se nogle
konsekvenser og inddrage dem og sådan noget.
860

D: Ja de gode elever og de mellemgode, måske, men de svage der
bliver det sådan en eller anden osteklokke
M: Ja, der bliver det fysik i fysiklokalet, ja.
D: Der bliver vi nok nødt til at trække dem ud.

865

870

875

880

885

890

Når undervisningen bliver perspektiveret, så har det et pædagogisk formål,
synes jeg mange gange, at folk mener. Det er godt at kunne nogle historier og
kunne vise dem, at det her det er ikke bare en osteklokke. Kan eleverne så selv
gå den her vej så til gengæld, når de har fået præsenteret de her ting? Kan de
sidde i en perspektiverende situation for eksempel kosmologiske diskussioner og
bruge de her argumenter? Når man det niveau med dem? Eller har de bare fået
præsenteret det?
M: Det er lidt i stil med diskussionen om hypotesen, synes jeg. Det er
måske lidt nemmere at perspektivere end selv at opstille hypoteserne, men igen det kræver nok også et vist overblik.
Kender I nogle eksempler, hvor I har enten hørt om eller selv oplevet, at nu sidder
de ikke bare og smider ting, de har hørt om og egentlig ikke kan argumentere
for, i hovedet på hinanden, men faktisk gør anvendelse af naturvidenskabelige
argumentationsformer og årsag-virkning og hvad er fysikkens begrænsninger
og sådan nogle ting. Det er samme spørgsmål lidt som til Lomborgs, fordi det
synes, jeg da er meget interessant, hvis det har fungeret fordi [...]
M: Jeg kunne godt tænke mig at overvære en samfundsfagstime, en
historietime, hvor de berørte et emne som, hvor det kunne være
relevant for, fordi jeg synes i fysiktimen, der snakker vi jo så fysik.
Altså snakker [...]
D: Ja, jeg ved det ikke. Ja sikkert nok, hvis jeg fik tid til at tænke
over det. [griner] Hvad kan vi sige? Ja, altså hele det [...] klimadebat altså, der sidder de jo og prøver at argumenterer for, hvad
for nogle ting man kan proppe ind i drivhuseffektshysteriet, hele
vores [...] jordens energibalance og det synes jeg da, at de godt kan
argumentere fysisk for, altså at opstille en eller anden fysisk model
og så bruge den i naturgeografi, men selvfølgelig det er inden for
naturvidenskab, det er måske lidt sværere i [...]
M: Men bruger de ikke tit nogle argumenter, du har fortalt?
D: Det er svært at lure.
M: Hvor de husker, hvad du har sagt og så siger de [...]

895

D: Jo, det gør de jo selvfølgelig mest, ikke. Det er klart. Men spørgsmålet er, om de så selv kan komme videre eller bruge argumenter.
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Du [henvendt til D] underviste for eksempel i kernekraft og der skulle de så
diskutere fordele og ulemper. Der havde de også nogle argumenter fra internettet
for eksempel. Ville de kunne tage den diskussion i morgen igen?
D: Og føre den videre endnu eller bare føre selve diskussionen.
900

Ja, bare selve diskussionen.
D: Ja, det tror jeg at nogen af dem kunne. Ikke alle. Helt sikkert ikke,
altså. Men der er nogle, der skal høre en ting en gang og så kører
de videre med det. Men det er svært at lure sådan på generelt plan
[...]

905

M: Jeg synes ikke, de gør det særligt meget. Jeg prøver nogle gange at
provokere dem til nogle ting. For eksempel noget religiøst, hvis vi
snakker verdensopfattelse, så prøver jeg sådan at drille dem lidt.
D: Stikker en påstand ud og sige; er det rigtigt?

910

M: Ja, jeg vil ikke prøve at jorde nogle men altså også sige; at I skal
være velkomne til, hvis der er nogle, der ved noget om astrologi,
så lad os snakke om det.
D: Jordstråler. Kom med det.
M: Jordstråler, ja. Der synes jeg ikke, at de siger noget. Og jeg tror, at
de opfatter meget af det, man siger, som facts kan man sige.

915

920

925

930

D: Som lov.
M: Som lov, ja.Desværre vil jeg sige, fordi jeg synes, det kunne være
sjovt at få sådanne argumentationer eller diskussioner og hvad de
sådan sidder og bruger de forskellige argumenter. Men jeg ville
regne med at de kunne på et højere niveau, altså især hvis de havde
fysik på A-niveau og sådan, så tror jeg, at de helt anderledes kunne
bruge de der forskellige argumenter.
D: Men jeg er altså ret sikker på, at nu havde vi lige en fagdiskussion,
som jeg fortalte dig om før, at der er der nogle småsøskende, der
får at vide, at jakken ikke er blå, når der ikke er noget lys på den,
altså. Altså, jeg tror, at de tager meget med på den måde, at noget
af det de virkelig kan forholde sig til sådan på helt basalt niveau,
ikke. Eller vi var nede at høre om plasticsolceller, ikke. Årh man,
det koster kun fire kroner og hvis du fylder din væg med det og så
kan du dække dit årlige forbrug og sådan noget. Altså, sådan nogle
helt simple ting det tror jeg, de bruger meget. Det synes jeg, at jeg
fornemmer. Så rygtes det. Sådan og sådan og sådan. Så begynder
de at snakke, ikke. Det er jo ikke sådan lange årsagskæder, der
kommer i det har de ikke helt niveauet til, synes jeg ikke.
M: Nej, men kan de det i andre fag?

935

D: Ja, de diskuterer jo for eksempel politik enormt meget.
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M: Ja, men kræver det ikke også en vis modenhed og overblik i hvilket
som helst fag og kunne gå ind og opstille argumentationsrækker.
Altså, så jeg tror, at det er også noget, der kommer sådan parallelt
med flere fag, at de bliver bedre og bedre til at diskutere og så
kommer de også med det i fysik på [utydeligt] [...]
D: I hvert fald argumentere samtidigt med at de [...] den argumenteret
diskussion.
M: Så det ikke bare bliver påstand mod påstand, altså.

945

950

955

960

965

D: Ja, eller sådan et eller andet som de ikke underbygger, ikke; jeg
synes og jeg synes, ikke. Altså. Vi slår dem oven i hovedet hele
tiden med; ikke jeg synes. Altså de skal argumentere for det, ikke.
Og det er jo også meget almendannende. Der er ikke sådan nogen
løse påstande.
Nu er det jo heldigvis mig, der skal stille spørgsmålene, så tror I, at det er
nemmere i fag som historie og dansk og samfundsfag at komme hen på det her
niveau, hvor man skal diskutere på den argumenteret måde, end det er i fysik?
Er det nemmere at perspektivere mange af de humanistiske fag end det er at
perspektivere fysik?
D: Altså, i og med at vi taler i matematik, vi taler i formler, så er
der et niveau, et indgangsniveau, som besværliggør vores gerning
ret meget. De skal først lige lære at tale vores fysiksprog. Det
er noget af det, vi lige skal vænne os til at ikke tale så meget
matematik i fysik. Og hvad kan man sige? Det kan da godt være,
at vi bliver bedre til det og det kan da være, at Fysik C og det ret
gode naturfag, som har været der tidligere, at det er vejen mod, at
vi måske kan nå højere op i [...] altså, at få eleverne højere op og
i stand til at diskutere hurtigere. Det ved jeg ikke.
M: Jeg tror, at nogle af problemerne er, som du siger med sproget, at
der stilles større krav til et fysisk argument end der - ja, undskyld
mig - [...]
D: Nu skal du lige passe lidt på. [griner]
M: [...] stilles til humanistisk argument. Altså, jamen det fysiske argument, du skal [...] jamen, du skal både have sprogbrug og altså,
det er jo meget stift sådan set.

970

975

D: Jamen, er det ikke bare, fordi at det er sværere at udtrykke det
sådan rent teknisk for eleverne? Skal der ikke ligeså mange argumenter for et eller andet historisk udsagn? Skal der ikke lige så
mange underbyggende ting?
M: Til tider måske endda flere, fordi du ikke har så meget konkret at
hænge det op på.
D: Ja, præcis.
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M: Men til gengæld så slipper du nok også af sted med at sige noget
mere og så diskuterer vi det, men hvis du siger noget i fysik [...]
D: I undervisningen, det er rigtigt
980

M: Nej, men også i en diskussion. Hvis du siger noget forkert i fysik
eller noget, så får du ret hurtigt at vide: det er forkert.
D: Ja, ja. Det er mere sort og hvidt. Der er mere sådan [...]
M: Så du får ikke lov til at sige så meget, så nemt, fordi altså, ja.

985

Nej, fordi så bliver man hurtigt fortalt, at det er ikke et rigtigt gyldigt argument
eller at det er faktuelt forkert.
M: Ja, der er meget skrappere regler til, hvad du må sige.
D: Ja. Jamen, der er også nogle andre fag, men det er rigtigt, altså man
kan komme længere med eller eleverne kan få lov til diskutere
længere i visse andre fag.

990

M: Ja, for vi stopper dem, hvis de siger noget sludder nu.
D: Ja.
M: Man skulle måske lade dem køre videre og så selv indse, at det
ikke holder helt.
D: Ja. Måske.

995

M: Hvis de indser det? Det gør man ikke. Det er i historie og i samfundsfag, altså. Så skal de sidde og prøve at argumentere for nogle
ting og så pludselig ser de, hov!
D: Hov, den holder vist ikke alligevel.
M: Den holder helt ikke alligevel.

1000

1005

1010

1015

D: Ja, måske.
Jeg har i forbindelse med at kigge på det her fysikkens bidrag til almendannelse,
der har jeg taget og kigget på - meget hårdt sat op - noget viden om fysik og
nogle kompetencer i fysik og nogle perspektiveringer i forhold til fysik som nogle
bidrag. så kan man så sætte nogle begrundelser, som man kan kalde for sådan
nogle dannelsesdimensioner. Altså, at man er mere dannet, fordi man har mere,
hvis det er en kulturel dannelse, at man for eksempel ved, hvem Einstein er, det
er en del af en kulturel dannelses, hvis der en sådan en kanon, så kunne man
sætte et kryds, der. Eller at man er i stand til at vurdere noget kommunikation
af fysik i aviserne, at den kompetence har man, så kan man sige, så har man en
demokratikompetence for eksempel og så videre og så videre. kunne man sådan
sætte sig ned og man kunne sætte andre ting på. Man kunne sætte sådan noget
som nytte for eksempel i hverdagen. Nogle ville måske sige, at man skal vide,
hvad det der tres dobbelt v [60w] det står for, ikke? der er også nogen, der siger
sådan noget som personlig udvikling for eksempel ikke, at man for eksempel
har nogle perspektiveringer på faget af nogle erkendelsesteoretiske diskussioner,
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så har man lige pludselig; hold da op, er det sådan jeg hænger sammen i den
her virkelighed eller er det sådan min begrænsning er? Jeg ved ikke, hvordan
ser I i forhold til det her demokrati, kultur, nytte, personlig udvikling? der
kan være andre dannelsesdimensioner. hvilke af de her dannelsesdimensioner er
fysik bedst til at tilbyde sine bidrag til?
D: Årh, mange!
Alle sammen eller?
M: Jeg vil sige, det nemme svar ville bare være at sige nytte, synes
jeg.

1025

D: Også demokrati. Sådan noget med at kunne argumenterer fagligt
for sin påstande.
M: Helt sikkert!

1030

D: Du har noget baggrundsviden, som giver dig i stand til at sige;
jamen, altså den her drivhuseffekt, jamen du har ikke ret. Du har
ret fordi sådan og sådan hænger det sammen, ikke. Så du har
noget viden, der kan stille dig rigtigt godt i en samfundsmæssig
diskussion, ikke.
M: Jeg tror, at jeg uden problemer kunne sætte kryds i dem alle sammen.

1035

Ja? Altså både kryds i alle dem her, altså kryds i alle bidragene?
M: Ja i princippet
Viden, kompetencer, perspektiveringer og [...]
M: Det kulturelle ville jeg måske være den jeg ville have nemmest ved
at sige at bøp, bøp, bøp, den har nok ikke [...]

1040

D: Den er svagest måske.
M: Ja, den er svagest.
Den er svag den kulturelle?
M: Ja.
Okay. Hvorfor?

1045

M: Hm - hm. Ja, det ved jeg [...] tja. Ja. Er det ikke kultur [...]
D: Det kommer også an på, hvordan man definerer kultur, ikke.

1050

M: Jo, jo. Men stadigvæk synes jeg, at det et eller andet sted, ja. Altså,
jeg ville stadig godt kunne sætte kryds i den, men ja, jeg synes
måske ikke, at det er sådan ekstremt grundlæggende for vores
kultur.
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D: Kulturbærende.
M: Kulturbærende.
D: Jo, det er det jo selvfølgelig. Jo altså, vi er jo [...]
M: Narj. Altså, det ved jeg altså ikke [...]
1055

D: Hele vores demokrati og industrielle samfund og sådan noget bygger jo på fysik.
M: Ja. Jamen, det gør det da.
D: Opdagelser.

1060

M: Men jo. Ja. Men alligevel stadig den svageste synes jeg. Men den
er godt nok svær.
D: Jo, men fordi jeg tror, at problemet er, at hvad for en viden i fysikfaget går ind og støtter deres kulturopfattelse eller kan man
sige, hvor støtter den konkrete viden eller kompetence eller måske
perspektivering, den kan måske få mest.

1065

Den er bedst til det?
M: Ja, det er måske rigtigt nok.
D: Hvor viden og kultur er måske lidt sværere.
Det bliver måske sådan lidt at sige, at viden bidrager til kultur? Det er måske
sådan lidt kanonaltmodisch?

1070

D: Ja [...]
At man skal kende sin Einstein og vide hvem der har skrevet Principia og sådan
noget?
D: Jamen, det er selvfølgelig fint nok, men [...]

1075

M: Jamen, du kommer hverken nemmere eller dårligere igennem dagligdagen eller [...]
D: Jamen, det er så hernede [peger på nytte].

1080

M: Jamen, for eleverne, vil man sige, vil det være en styrke eller vil
det være en mangel for deres sådan kulturelle identitet eller sådan
noget. Der tror jeg ikke, at fysik har den kæmpe, kæmpe rolle. Jeg
tror, at du kan [...] altså, en 100 procent sproglig student kan godt
fint befinde sig kulturelt i vores samfund.
D: Jo, men det er jo hele almendannelses [...] vi har jo den der kæmpe
rolle med at gøre dem begribeligt, at de kan ikke undvære vores
del af det kulturbærende. Så ja. Altså, jeg synes det[...]

1085

Det bider sig selv i halen måske?
D: Ja! Det gør det lidt.

A.5

Falkonergårdens Gymnasium

119

Fordi at vores kultur bliver defineret meget humanistisk?
D: Dem, der definerer kultur, er mere humanistiske discipliner end
typisk os fysikere. Vi er ikke så aktive på den front.
1090

M: Nej. Okay. Men jeg vil til gengæld mene, at der kan ikke være
nogen tvivl om nytte.
D: Nej. Personlig udvikling helt med.
Hvorfor personlig udvikling?
M: Jaeh. Det må det være det mere individuelle.

1095

D: Jo, men jeg synes, at det er meget personligt udviklende at kende
til - du sagde Big Bang og alt mulig af sådan noget af det der [...]
M: Det er selvfølgelig rigtigt nok.

1100

1105

D: At kende til ’tres dobbelt v’ altså, det giver da noget selvstændighed over for hverdagen. At du kan forstå, når de nu siger på
fjernsynet, at det går helt galt med vores klima, at man så kan forstå det på det personlige plan, at det giver en tryghed, at man er i
stand til at analysere de forskellige situationer, man bliver bragt i.
Så det synes jeg [...] også på kompetencer altså, at man er i stand
til at analysere noget og bruge viden aktivt til konklusioner. Men
det er så, hvad vi så talte om før; er de i stand til det der? På
det personlige plan at argumentere videre og sådan noget. Det er
sådan lidt kompetencetænkning.
M: Det er på et af de højere plan sådan rent [...] Og demokratiet den,
synes jeg, er vigtig

1110

D: Ja, det synes jeg også.
M: Fordi altså for eksempel, når man bare læser aviser, så er der mange forkerte argumenter. Altså, bare sådan noget så simpelt som
grafer og sådan noget, der er lavet forkert.
D: Ja, eller manipulerende, ikke. De er rykket på og alt mulig.

1115

1120

1125

M: Ja manipulerende. Hvis ikke du kan, altså den der logiske argumentationsrække - om du så får den fra fysik eller [...] så er det
måske ikke nødvendigvis fysik, der kun kan løfte den opgave. Det
kan også være naturvidenskabelig i hvert fald. Så bliver du snydt.
Så det, synes jeg, er meget vigtigt, at vi alle sammen kan bidrage
aktivt og kritisk og det kræver altså en vis indsigt. Og det er vel
både viden, kompetencer og også perspektiveringer, man skal se.
D: Ja og der er jo enormt meget nytte, kan man sige, fordi vi er så få,
der er i naturvidenskabelig branche, så al ekstra vi kan få af [...]
alle mennesker, der kan rekrutteres til at have noget ekstra viden,
så de måske faktisk kan opfinde et eller andet eller sådan noget.
Der er stor nyttevirkning i vores fag.
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Så ikke kun for dem den enkelte person?
D: Nej, nej.
Men også for samfundet?
1130

D: Også for samfundet.
M: Men altså i høj grad også for den enkelte.
D: [Utydelige]
M: Jamen, du kan sige, det er begge dele altså.
Det overlapper. Ja, men de overlapper jo alle sammen.

1135

D: Ja, selvfølgelig.
Det gør de jo. De roder lidt rundt oven i hinanden, fordi man kan jo sige, at
det er selvfølgelig nyttigt at kunne deltage i demokrati og så videre.

1140

M: Men det sjove ved det er, at jeg havde meget nemmere ved at
argumentere for demokrati, nytte og personlig udvikling og fysik,
end jeg havde ved at argumentere for kultur.
Kulturen?
M: Ja. Så set i det lys, hvis jeg skulle udnævne en Sorteper [...]
Så vil kultur [...]

1145

D: Jo, men det er jo nok også, fordi at det er ud fra vores synsvinkel.
Vi er måske ikke helt så almendannede på kultursiden. Vi trækker
måske ikke helt så meget ind, hvad der foregår i kulturlivet [...]
M: Nej, men det er rigtigt.
D: [...] nødvendigvis og så har vi lidt sværere ved at få det ind i vores
undervisning måske. Der skal vi have lidt hjælp i hvert fald.

1150

M: Men humanisterne skal da også have lov til at have et område.
[griner] Vi kan da ikke bare mænge os alle steder.
D: Selvfølgelig! Vi skal mænge os alle steder. [Griner] Nej, det er rigtigt.

1155

M: De skal da ikke komme i vores laboratorier. [griner] Jo det måtte
de faktisk godt. Men [...]
D: Ja, det måtte de faktisk gerne. [griner]
M: Men vi behøver ikke at skulle stå og holde fanen kæmpe højt alle
steder.
D: Nej, det er rigtigt.

1160

M: Men jeg synes altså, at selvfølgelig er der noget [...]
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D: Men det er da nogle fine eksempler, du [henvendt til interviewer]
kom med der før, altså at med hvad for noget viden, man måske
skulle have i bagagen med Principia og hvad for nogle hovedværker eller et eller andet. Men det får vi jo også.
1165

M: Hvor mange ved det?
D: Ved de ikke det?
M: Det tror jeg da ikke, hvis du går ud på gaden og spørger tilfældige
mennesker. Principia?
Hvem har skrevet Principia?

1170

M: Det tror jeg ikke.
D: Alle dem der hører P1. [griner]
M: Ja, men altså så har du straks et afgrænset segment i befolkningen,
så det [...]
D: Det var også lige for at provokere.

1175

1180

Men det er meget sjovt det her kultur eller begrundelsen ud fra kultur. Det er
den, der faktisk er mest oppe for tiden, hvis man kan sige det sådan. Der er
en, der hedder Svein Sjøberg, der har en skrevet en bog om almendannelse og
naturvidenskab, som peger på det her sammen med demokrati. Det er det store
argument for at undervise [...]
D: Jeg troede, at han havde vægten på demokratiet.
Jah. Han har demokrati og kultur og Marianne Zibrandtsen, som er den gamle
rektorforeningsformand, hun mener også, at fysikkens bidrag til almendannelse
det består i, at man kan levere nogle eksempler på den europæiske idés historie.

1185

M: Så det kan godt være vi bare skal lade det være almendannelse?
[Griner]
Nej, det siger jeg ikke for [...]

1190

1195

D: Jamen altså helt sikkert, jeg tror, at du nu har ret, altså at det er,
fordi at vi er ikke vant til måske at have, altså vi bliver for eksempel
ikke undervist på universitetet i de europæiske ideers historie.
Altså, jeg har lige anmeldt to almen studieforberedelsesbøger, som
havde sådan en idehistorie med, ikke. Og jeg sad der. Jeg kan ikke
huske Johannes Sløk, altså. Gid jeg kunne men [...] så det er nok
derfor, kan man sige, at vi skal som lærere også opdrages en del.
M: Men altså det giver ikke rigtigt nogen mening at skrive en tyk bog
om nytten af fysik, fordi den giver sig selv, ikke. Altså, det er jo
ret uinteressant. Altså, for det er fysik et eller andet sted, sådan,
uden at vi gør noget ved det, synes jeg.
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Tænker du så nytte i forhold til hverdagen eller nytte samfundet?

1200

M: Ren nytte i forhold til hverdagen, sådan rent konkret, hvad er smart
[...]
D: Men som samfund, men som sciencefag ikke som almendannende
fag nødvendigvis, altså men, kan man sige, hvor kan fysik bidrage
til, at vi får et bedre samfund eller liv eller så videre, altså.
M: Ja.

1205

D: Der står vi nok stærkest på nytte.
M: Det er, kan man sige, nye tanker. Synes jeg på en eller anden måde.
Det er det måske, ikke, altså [...]
D: Eller meget gamle tanker?

1210

1215

M: Ja, endda også det. Jeg synes også, at det er vigtigt og spændende
og jeg synes også, at det er en mangelvare at inddrage den naturvidenskabelige tanke flere steder, det synes jeg egentlig taget
[...]
Men man kan i hvert fald sige, at det er en gammel diskussion, hvorvidt
fysikken kan bidrage til kulturen eller holdes uden for. Kender I C.P. Snow, der
har skrevet noget om to kulturer?

D og M: Nej.

1220

Det er en forelæsning, han lavede i 50’erne, hvor han brokkede sig lige præcis
over det samme. Man må ikke sidde i middagsselskabet og sige jeg ikke ved,
hvem Shakespeare er, men helt tilladt at sige at man ikke kender til termodynamikkens anden lov.
D: Ja! Ja. Ja, jamen [...] ih.
Og på den måde mener han, at der er to kulturer, som han kalder den litterære
kultur og den naturvidenskabelige kultur, som støder sammen og ikke rigtig
kan enes om, hvad det er for nogle værdier, vi skal [...]

1225

D: Og den er superaktuel. Altså, jeg har [...]
På lærerværelset?
M: Ja, der findes den i hvert fald også.
D: På lærerværelset, på [...]
M: Den gør den helt sikkert.

1230

D: Jeg har lige siddet med engelsklærer - ikke kollega - men på et
kursus som sagde at; jeg kan ikke noget matematik og fysik og
det er jeg stolt over. Jeg er humanist og jeg er ikke interesseret
i andet end dansk og engelsk. Og han var gymnasielærer. Han
sagde det selvfølgelig også for at provokere, ikke, men jeg var [...]
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Og det lykkedes?
D: Ja, det kan eddermame tro. Nej, vi tre fysikere, vi var altså bare
oppe.
M: Man må vel sige, det er som at hejse det hvide flag.
D: Ja.

1240

M: De giver op, når de siger det.
D: Men det mente han jo ikke. Han mente jo, at han var meget almendannet.
M: Ja, men han får svært ved at argumentere med for altså, hvordan
kan uvidenhed være en dyd?

1245

D: Ja, det synes jeg jo også og det var så også det, vi gik ham på
klingen med, ikke.
M: Det kan aldrig være positivt at vide mindre stort set uanset, hvad
du ved noget om, altså.

1250

D: Nej, det var, fordi at det var uinteressant. Det havde ikke nogen
betydning, ikke. Men det synes vi så [...]
M: Ja, den diskussion er hurtig overstået, ja.
D: Det kan vi godt være enige om at det har, ikke. Men ikke desto
mindre hører man sådan noget fra forholdsvis intelligente unge
mennesker, altså.

1255

1260

M: Men jeg mener stadigvæk, at det er en falliterklæring. Og han ved
det et eller sted, hvis man spurgte ham ud. Altså, han har måske
forsøgt og han har fået nogle slag i ansigtet og så har han trukket
næsen tilbage og så gør han en dyd ud af det, han kan finde ud
af, altså.
D: Den er i hvert fald tyk, ikke.
M: Ja, den er for tyk. Altså, jeg synes ikke [...] ja.
D: Men at man kan tillade sig at kalde sig en litterær og almendannet,
selvom man ikke kan [...]
M: Det kan man så ryste på hovedet af og undre sig.

1265

D: Ja, ja.
M: Ja, ja. Men det er rigtigt. Fuldstændigt.
D: Det var en parallel kultur, der.

1270

Altså, i 50’erne var der meget diskussion omkring - der var også en reform
lige i slutningen af 50’erne - der var meget diskussion omkring også almendannelse og naturvidenskabernes bidrag til det, hvor naturvidenskaberne også
var i dårligt lys efter atombomben i ’45. Så da havde man også det skisma i
mellem at stå og sige at; jamen, naturvidenskaben kommer med, fordi der er

124

1275

1280

1285
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masser af nytte, man godt kunne se at man stod over for en teknologisk udvikling, når man skulle ændre det danske samfund, men kulturelt set var fysikken
dømt fuldstændigt ude, nærmest uetisk at beskæftige sig med. Teknoter. Det der
stereotype billede af en videnskabsmanden, der ikke har nogle skrubler ved det,
man går og laver, er lidt gal i hvid kittel, ikke.
D: Men den kæmper vi jo sindssygt meget med, kan man sige, specielt kønsopdelt, kan man sige, der er så få piger, som synes, at
netop den der mandsperson i hvid kittel og gak-gak [utydeligt] og
teknologisk flip, ikke, at det er noget som helst, at de nogensinde
kunne finde på at røre ved med en ildtang. Jamen det, altså der
er virkelig problemer [...]
Samtidigt virker faget måske meget autoritært på nogle måder, som vi også
snakkede om, at det er ikke noget med, hvad man selv synes, klokken er men,
at [...]
M: Er det rigtigt eller forkert det, du siger?
Ja, to streger under.
M: Ja. Jamen, det [...]

1290

D: Ja, ja. Objektiviteten er virkelig i højsædet. Det er klart. Men, kan
man sige, det er jo et fælles projekt for mange fag, at vi skal få
dem til at argumentere objektivt.
Ja, ja. Selvfølgelig.
D: Men det er rigtigt, at det bliver meget kontant i fysik.

1295

Men er der ikke forskel på fysikfaget i forhold til historiefaget for eksempel, når
man snakker objektivitet?
D: Jo, jo. Jo, jo i og med at, kan man sige, at vi har den her empiriske
dimension, så gør det jo, at vi har en eller anden form for ekstra
middel til at gå ud og få nogle argumenter for det, vi siger.

1300

M: Jeg vil sige, at det er en øget mulighed.
D: Ja. En øget mulighed, ja.
M: Hvor historie den nogle gange må argumentere frem og tilbage,
men du vil jo aldrig få vished.

1305

D: Nej, fordi nogle gange mangler simpelthen empiri, ikke. Altså der
mangler kilder der, der mangler [...] så det er hypoteser og det
bliver ved hypoteser og helt sikkert, der har vi en mulighed for at
give dem ekstra værktøjer.
M: Man skal se det som en mulighed i stedet for en begrænsning.
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D: Ja. Men det er rigtigt, det kan også virke meget afskræmmende på
visse dele af elevgruppen, altså. Helt sikkert.
Men - lidt uden for spørgsmålsrækken - det er jo meget sjovt, fordi det er jo
egentlig lidt utroligt antiautoritært, at der er objektivitet. Eksempelvis er der
en doktorafhandling der engang - det er en af de få doktorafhandlinger, der
blev afvist - fordi der var en fra auditoriet, der stillede spørgsmålstegn ved det
statiske arbejde i doktorafhandlingen. Det var inden for medicin. Og det kunne
han simpelthen ikke forsvare, den måde han havde brugt statistikken på. Det
vil sige, at en, der ikke er inde i det akademiske game som sådan, kan komme
hen og pille en anden ned. Altså, at der er noget, der hedder rigtigt og der er
noget der hedder forkert, derfor er det ikke noget med, hvem der er størst eller
har mest ancenitet eller sådan noget, der bestemmer.
D: Men det er svært for eleverne at se den mulighed for at pille fysikken fra hinanden. De skal jo bare designe et sølle lille eksperiment,
så kan de vælte fysikken. Men det har de jo ikke, altså. Der tror de
ikke trods alt på sig selv nok til at, kan man sige, så går jeg sørme
i kast med det. Det, synes jeg altså, er så interessant, at jeg måske
har mulighed for at vende op og ned på alting, så jeg begynder at
studere det. Det er meget langt.
M: Men derfor er det jo meget interessant, det du siger med 50’ernes
opfattelse af naturvidenskabsmanden og sådan noget, fordi det er
jo, altså i hvert fald i vores briller og måske også i nutidens briller,
så forkert som det kan blive, at man ikke udnytter, at her har vi
nogle muligheder. At man kalder et fag for beskidt og siger, at så
udelukker vi det i stedet for at bruge det positivt og udnytte de
muligheder.
D: Jo, men der er sådan en etisk diskussion, ikke. Helt i bund og
grund skal alle videnskabelige landvindinger ske, altså? Er det
nødvendigt, at vi udforsker alle atomkraftsperspektiver [...]
M: Det er rigtigt.

1340

D: Eller i biologien med genteknologi. Altså, skal vi, fordi at vi er
naturvidenskabsmænd, skal vi afsøge grænserne? Eller skal alting
med, ikke? Så derfor bliver vi lidt beskidte, vi får nogle gange lidt
beskidte hænder, fordi vi er der, hvor vi rører nogle etiske grænser.
Helt sikkert.
M: Det er rigtigt.

1345

1350

D: Det kan godt virke lidt skræmmende på visse grupper også. Der
tror jeg godt kunne have indflydelse på vores rekruttering.
Jeg tror, at jeg er kommet igennem nogenlunde det som jeg egentlig [...] jo, det
tror jeg nok jeg fik spurgt om, det der med fysik C og fysik B, hvad I mener,
der var mest almendannende. Jeg synes, at jeg vist kunne læse ud af jeres svar,
at I synes, at jo mere fysik man ved selvfølgelig, jo mere almendannet er man.
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Det er lidt sjovt så, at det kun er i Fysik C i bekendtgørelsen, at der står ordet
almendannelse. Det står ikke i Fysik B og i Fysik A.
D: Det er mærkeligt. Det burde det.
1355

1360

M: Jamen er det ikke, fordi man ikke tror, at med Fysik C at du kan
nå, at opnå nogen fysisk viden, men at du kan - altså hardcore
fysisk viden - men at du kan måske få sat nogle ting i perspektiv
og få sådan en lidt generel opfattelse af, hvordan verden hænger sammen, men ikke har tid til at give dig i kast med de store
eksperimenter og store teorier og sådan noget.
Men det er også det, jeg synes lidt [...]
M: Men det mangler selvfølgelig i de andre, kan man sige.
Ja.

1365

1370

1375

1380

D: Mm. Men det er også en begrænsning, ikke. Altså fordi så er det
svært at få dem til at bruge, kan man sige, deres perspektiveringer
eller deres viden, hvis de ikke har viden, kan man sige, på helt
faktuelt plan. Så bliver det svært, når [...]
Jeg ser lidt en fare i det, fordi at i England for eksempel, der snakker man meget
om, at man skal have to typer fysikfag. Det ene skal være for dem, der gerne vil
læse det. De skal bare have lov til at have deres eget. Og så er der for lægfolk,
de skal have sådan et science-for-all, som er sådan en perspektiverende måde at
undervise på. Og spørgsmålet er om - så kalder de det for scientific literacy, som
man måske kan oversætte lidt til naturvidenskabelig dannelse - men problemet
er måske, hvor meget er det dannende, hvis man kun bevæger sig - som vi
også snakkede om før - hvis man kun bevæger sig i det perspektiverende, altså
uden at man dækker det her niveau med, der hedder ’i fysikken’, men kun
bevæger sig ’om fysikken’? Er det så almendannende eller er det bare en tom
skal og er det i virkeligheden ikke utroligt humanistisk, fordi det er humanistiske
problemstillinger og er det så fysiklærere, der skal lave det egentlig? Eller hvad
er det for en type fag, vi har med at gøre her?
D: Jeg føler mig absolut ikke altid klædt bedst på til at give de her
perspektiveringer. Det, synes jeg også, er helt klart. Altså, der har
jeg da [...]
Og hvis man så laver dem uden at undervise ’i faget’ så kunne man sige, så er
det da [...]

1385

D: Så er det slet ikke mig stå der.
Så er det måske slet ikke dig, der skal stå der. Så er det måske slet ikke et
naturvidenskabeligt fag? Så er det måske et humaniorafag lige pludseligt, hvor
man bare snakker ’om’ tingene.
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M: Jo, men det er også de timer, jeg har det sværest med, når jeg skal
stå at snakke sådan lidt om løst og fast og sådan lidt om [...] altså,
hvor jeg ikke kan hænge det op på noget og ikke kan sådan [...]
lave et lille eksperiment og sådan. Det synes jeg, det er der, hvor
jeg føler mig mest på dybt vand. Men det er også i kraft af den
uddannelse, vi har, altså. Hvis man gik baglæns og uddannede
lærerne til de nye fag der, så ville det selvfølgelig ikke være så
stort et problem.
D: Nej det er der ikke nogen tvivl om.
M: Vi er jo meget [...]
D: Vi er dårligt klædt på til Fysik C, altså, kan man sige [...]

1400

1405

Men selvom I blev smadder gode humanister og gode til at perspektivere det,
så kan det jo godt være, at det stadigvæk, konstruktionen af faget, hvor man
perspektivere uden at have fingrene i salaten først, at det måske er dødfødt som
sådan.
M: Så bliver det ikke fysik, så bliver det nogle argumenter, der handler
om fysik men ja, så bliver det på linie med historisk [...] humanistiske argumenter. Så bliver det, ja så behøver du ikke at kalde det
fysik et eller andet sted, vel.
D: Nej, så kan man bare kalde det historie.

1410

M: Ja, så hedder det historie eller samfundsviden eller et eller andet,
ja.
D: Ja, helt sikkert.
M: Så er det sådan noget med, hvornår blev dampmaskinen opfundet
og hvem opfandt den og hvor mange blev der lavet og sådan noget.
Det har jo ikke noget med fysik at gøre.

1415

D: Nej, det synes jeg mister meget, hvis man gør det. Der er selvfølgelig noget viden i scientific literacy, altså der er vel noget med
formelforståelse stadigvæk og sådan noget grundlæggende set.
Jo.

1420

D: Så der er jo stadig en lille bunke viden og kompetencer måske
også en anelse.
Det er der. Det er jo svært at undgå det helt. Det er rigtigt.
D: Jamen altså også i England, altså selv på [...]

1425

Men det er en tendens til - det er jo ikke helt sådan sort/hvidt - men der er
en tendens til at sige jo mindre viden og kompetencer man har i faget og jo
mere man perspektivere det jo mere almendannende bliver det. Det er måske i
virkeligheden sådan en humaniora forståelse af almendannelse at jo hurtigere
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vi kan springe over alt det der I fysik og komme til tingene og så perspektivere
det, jo mere almendannende må det jo så egentlig være.
D: Der er vi jo så helt uenige jo.
1430

Ja, ja.
D: Og det er du så også.

1435

Ja, det er jeg og det synes jeg lidt, man kan se også i Fysik C, at det er sjovt, at
det er det fag, der har lavest niveau matematisk, eksperimentelt, på alle mulige
måder, men holder fast i det perspektiverende, at det er der, som det eneste
skriver i formålet: faget har til formål at være almendannende. Det står der ikke
i Fysik B og i Fysik A selvom [...]
D: Gør der ikke det i Fysik A?
Nej, det står ikke i de to andre.
D: Hold da op!

1440

M: Jamen er det ikke et skrivebordsjob, ikke også. Men det bliver det
ikke bedre af.
D: Jeg synes specielt Fysik A. Der kan jo virkelig komme perspektiv
på, fordi så har du den der viden, så der kan du virkelig begynde
at argumentere [...]

1445

M: Men der tænker man jo nok, som du sagde, det der fysikscience,
at man laver fysik for fysikkens skyld også, når man har valgt [...]
eller først er på A-niveau og man slet ikke [...]
Så er det for dem der gerne vil gå videre med det.

1450

M: Ja. Men jeg synes da, at jeg er blevet meget bedre samfundsdebattør, eller hvad man kan kalde det, efter, at jeg har læst fysik. Altså,
jeg har da en helt anden klar opbygning af argumenter og sådan
noget.
D: ja, og din metode.

1455

M: Metode. En eller anden fornemmelse for, hvad der logisk og sådan
noget. Det bruger jeg da hele tiden. Og så når jeg ikke beskæftiger
mig med fysik overhovedet.
Så når du bevæger dig i de her kompetencer her, så har det utrolig stor virkning
på hele demokrati og [...]
M: Absolut

1460

D: Jamen altså hele, hvad er det, det hedder [...] altså, den engelske
forgænger for HOT.
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Ja.

1465

1470

D: Hvor de gik ind og styrkede viariabelstørrelse [...] altså logisk
tænkning. Du gik simpelthen ind og lavede tænketræning på de
her 14 til 16 års elever og så fandt du jo sjovt nok ud af, at selv
flere år efter var de både bedre til matematik og fysik, men de var
sandelig også bedre til engelsk. For det er lige så meget at tænke i
argumenter og de her argumentationsrækker så de [...] det er helt
generelt, at fordi vi er simpelthen tvunget i fysik til at tænke i logiske rækker; hvad skyldes hvad, årsags-virkningssammenhænge,
så bliver vi knaldgode til at argumentere. Også i dansk, fordi[...]
M: Ja, ja. Vi bruger det hele tiden, altså.
D: Det er tænketræning.

1475

M: Man kan jo sidde og se debatprogrammer på TV, som intet har
med fysik at gøre og der kan man så sige; nej, det kan du ikke
sige! Du laver en forkert slutning der.
Sådanne nogle begreber som tilstrækkelig og nødvendig betingelse.
M: Ja.

1480

D: Ja. Præcis.
Men det er jo ikke sikkert, at man lærer dem, når man perspektiverer faget.
D: Nej.
M: Nej.
Der lærer man måske noget andet.

1485

D: Ja. Helt sikkert. Der er et skel der. De behøver slet ikke at følges
ad.
Nej.

1490

M: Men det er sjovt, fordi man har jo sådan set kun på universitet
været undervist i fysik. Jeg har ikke haft nogen tværfaglige fag.
Og alligevel, så får man den kompetence.
D: Jo, men det altså, det er jo så [...] nej, hvad hedder den undersøgelse? Jeg kan altså ikke huske det [...]
Jeg kan heller ikke huske det.

1495

M: Jeg er bange for, at jeg er på vej ud af klappen, jeg har en sygeeksamen lige om lidt.
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Det er i orden.
D: Naj! Hyggeligt.
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