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1. Indledning 

Baggrunden for projektet Hverdagsfysik har været en erfaring fra gymnasielærere i fysik om, at 

gymnasieelever ikke motiveres af de klassiske lærebogs-eksperimenter, som de oftest bliver præsenteret 

for. Eksperimenter bygget op som kogebogsopskrifter motiverer kun eleverne  i begrænset omfang, og 

disse eksperimenter lærer eleverne, at videnskab handler om at bekræfte det, vi allerede ved, i stedet for 

at udvikle ny viden (Nielsen 20171). Ofte kan eleverne i kogebogslignende eksperimenter ikke redegøre 

for, hvad det, de har lavet, skulle vise (Nielsen 2017). Det har været en hypotese i projektet, at eleverne 

vil motiveres i langt højere grad, hvis de skal lave undersøgende arbejde - og herunder selv opstille 

hypoteser og derefter opstille og udføre eksperimenter - om hverdagsfænomener, som de selv undrer sig 

over. Formålet med projektet har følgelig været at udvikle en række undervisningsforløb til fysik på stx og 

htx ligeligt fordelt på forløb til A, B og C niveau. I forløbene indgår video, elevhæfte, teorihæfte og 

lærervejledning. Der bliver udviklet ca. 15 forløb, som alle er tilgængelige på 

www.testoteket.dk/hverdagsfysik. Projektet Hverdagsfysik er gennemført i perioden 2019 - 2021 og er 

støttet af Novo Nordisk Fonden.  

Det overordnede formål med evalueringen har været:  

● at skabe grundlag for beslutning om, hvilke fænomener inden for det fysikfaglige område de 

udviklede undervisningsforløb skal tage udgangspunkt i med henblik på at skabe størst mulig 

motivation hos eleverne (denne første del af evalueringen er gennemført og afrapporteret til 

projektet i februar 2019 (brugerundersøgelse)). 

● at bidrage til optimering af de udviklede forløb undervejs i processen (denne anden del er 

gennemført og afrapporteret til projektet i februar 2020 (procesevaluering)). 

● at bidrage til den fortsatte udvikling af projektet ved at identificere udfordringer og muligheder 

knyttet til at arbejde undersøgende i fysikundervisningen gennem brug af de udviklede forløb 

(denne tredje del afrapporteres i nærværende rapport (slutevaluering)). 

I den første del af evalueringen blev der i februar 2019 gennemført en brugerundersøgelse, som havde til 

formål at indhente viden om, hvad elever i stx og htx undrer sig over og finder interessant, når det drejer 

sig om fysikfænomener i hverdagen. Med afsæt i brugerundersøgelsen har projektet udviklet de første 

undervisningsforløb, prototypeforløb, der tager afsæt i hverdagsrelaterede fysikfænomener. I den anden 

del af evalueringen, procesevalueringen, blev de første udviklede forløb testet. Procesevalueringen satte 

                                                
1 Nielsen, J.A. (Red.) (2017). Litteraturstudium til arbejdet med en national naturvidenskabsstrategi. København: Institut for Naturfagenes Didaktik. 

http://www.testoteket.dk/hverdagsfysik
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fokus på læreres vurderinger og elevers oplevelser af det udviklede materiale. Denne viden er blevet brugt 

af projektet dels til at justere de udviklede prototypeforløb og dels i den videre udvikling af de øvrige forløb.  

Denne rapport beskriver den tredje og sidste del af evalueringen (slutevaluering). Slutevalueringen bygger 

videre på erfaringerne fra procesevalueringen og sætter fokus på læreres perspektiv på udfordringer og 

muligheder knyttet til at arbejde undersøgende i fysikundervisningen gennem brug af de udviklede forløb. 

Det oprindelige formål med slutevalueringen var at evaluere undervisningsforløbenes påvirkning af 

eleverne over tid. Baseret på erfaringer fra procesevalueringen blev det tydeligt, at det kunne blive 

vanskeligt at rekruttere lærere, der havde mulighed for over en længere periode at arbejde med de 

udviklede forløb og dermed at kunne undersøge den undersøgelsesbaserede undervisnings betydning for 

elevernes kompetencer og forståelse. Derfor blev formålet med slutevalueringen ændret til at se på 

udfordringer og muligheder ved at arbejde undersøgende med udgangspunkt i det udviklede materiale. 

Rapporten er bygget op, så vi i det næste kapitel beskriver evalueringens metode og datagrundlag. Dernæst 

følger en sammenfatning af evalueringens resultater og en række opmærksomhedspunkter, som vi finder 

relevante, at projektet fokuserer på i den videre udvikling af undervisningsforløbene. Denne 

sammenfatning kan læses uafhængigt af de øvrige kapitler i rapporten. I rapportens sidste kapitel 

præsenterer og uddyber vi evalueringens resultater med citater fra interviewene med lærerne. 
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2. Metode og datagrundlag 

Slutevalueringen er gennemført som en kvalitativ undersøgelse med brug af telefoninterviews med 

fysiklærere, der har gennemført et af de udviklede forløb i deres undervisning. Interviewene har haft til 

formål at indhente viden om lærernes perspektiv på udfordringer og muligheder knyttet til at arbejde 

undersøgende i fysikundervisningen ved brug af de udviklede forløb. Med udgangspunkt i resultater fra 

procesevalueringen blev der udviklet en spørgeguide til interviewene, som satte fokus på følgende temaer: 

● Lærernes brug af materialet 

● Lærernes vurdering af materialet 

● Lærernes vurdering af elevernes interesse i forløbet 

● Lærernes vurdering af elevernes udbytte af forløbet 

● Lærerens rolle i undervisningen knyttet til forløbet 

● Lærernes perspektiv på udfordringer og muligheder ved at anvende materialet i 

fysikundervisningen 

Projektet har været ansvarlig for at rekruttere deltagere til interviewene. Det var i udgangspunktet planen, 

at 8-12 lærere skulle have deltaget i slutevalueringen. Det viste sig at være vanskeligt at rekruttere lærere, 

der gerne ville bruge materialet i undervisningen og samtidig deltage i evalueringen. Denne udfordring blev 

forstærket af en lang periode med skolenedlukning i skoleåret 2020/2021 som følge af covid-19. Det 

lykkedes at gennemføre telefoninterviews med i alt fem lærere, heraf tre fra stx og to fra htx. Interviewene 

er gennemført i perioden november 2020 - marts 2021, efter at lærerne har gennemført forløbet i 

undervisningen. Hvert interview har varet 30-45 minutter. Interviewene er optaget på diktafon, og der er 

skrevet noter undervejs. Interviewene er lyttet igennem, noterne er skrevet rene, og centrale citater er 

udskrevet i deres fulde længde. Der er foretaget en tematisk analyse af det indsamlede materiale på tværs 

af interviewene.  

Evalueringen belyser lærernes oplevelser og vurderinger af at arbejde med det udviklede materiale i 

fysikundervisningen. Som beskrevet er der tale om forskellige forløb gennemført på forskellige klassetrin 

og på forskellige niveauer. I analysen ser vi på tværs af lærernes erfaringer med at arbejde undersøgende 

i fysikundervisningen med udgangspunkt i materiale udviklet af Hverdagsfysik. Vi identificerer udfordringer 

og muligheder knyttet til at arbejde undersøgende i fysikundervisningen ved brug af de udviklede forløb 

set fra de interviewede læreres perspektiv. Da der er tale om relativt få kvalitative beskrivelser af lærernes 

oplevelser og vurderinger af at anvende materialet, kan vi ud fra evalueringens datagrundlag ikke 

generalisere om forskelle og ligheder mellem stx og htx, niveau, klassetrin eller specifikke forløb.  

Projektet har i foråret 2021 foretaget en omfattende revision af de udviklede forløb, bl.a. baseret på 

resultaterne fra procesevalueringen, der blev gennemført i februar 2020. Alle forløb er blevet tilpasset 

grafisk, så de har en tydeligere struktur. Elevhæftet er blevet delt op i opgaver, hjælp til opgaver, 
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ekstraopgaver og facit, og flere opgaver er skåret fra. Lærervejledningen er omstruktureret, og teorihæftet 

er skåret kraftigt ned i omfang. Derudover er lixtallet generelt sænket. Det skal bemærkes, at de 

interviewede lærere i de fleste tilfælde har anvendt materiale fra Hverdagsfysik i undervisningen i efteråret 

2020. Det betyder, at interviewene med lærerne baserer sig på lærernes erfaringer med materialet, før det 

er blevet revideret.   
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3. Sammenfatning 

Formålet med slutevalueringen har været at identificere udfordringer og muligheder knyttet til at arbejde 

undersøgende i fysikundervisningen gennem brug af forløb udviklet af Hverdagsfysik. Evalueringen er 

gennemført som en kvalitativ undersøgelse og baserer sig på interviews med fem fysiklærere. Interviewene 

har fokuseret på lærernes perspektiv på elevernes interesse for og udbytte af det undersøgende arbejde i 

fysikundervisningen, lærerens rolle under det undersøgende arbejde og rammer for det undersøgende 

arbejde. I det følgende sammenfatter vi de væsentligste resultater fra slutevalueringen, og dernæst følger 

en række opmærksomhedspunkter, som projektet kan anvende i det videre arbejde med de udviklede 

undervisningsforløb.  

Denne sidste del af evalueringen af Hverdagsfysik viser, at projektet er lykkedes med at udvikle materiale, 

der understøtter elevernes undersøgende arbejde i fysikundervisningen. Samtidig viser evalueringen, at 

det undersøgende arbejde, som materialet lægger op til, kan være en udfordring at få til at spille sammen 

med fysikundervisningen, der i forvejen ligger i ret faste rammer.  

Lærerne har især brugt video og elevhæfte i de udviklede forløb, mens de kun i begrænset omfang har 

gjort brug af teorihæftet i forløbene. Det er lærernes vurdering, at materialet fra Hverdagsfysik fanger 

elevernes interesse. Det sker gennem de problemstillinger, som materialet har som omdrejningspunkt, og 

gennem de udviklede videoer, der ifølge lærerne har fungeret som et godt afsæt for forløbene. Samtidig 

lægger materialet op til, at eleverne i høj grad selv kan bestemme, hvad der skal ske og hvordan, og det 

tiltaler mange elever. Desuden bliver mange elever motiveret af at arbejde eksperimentelt i 

fysikundervisningen. 

Lærerne vurderer, at materialet understøtter elevernes arbejde med naturvidenskabelig metode. Eleverne 

lærer og bliver trænet i at udvikle hypoteser, at arbejde med afhængige og uafhængige variable, at teste 

hypoteser, at opstille forsøg samt at indhente og bearbejde data. De lærere, der underviser i 1.g i 

naturvidenskabeligt grundforløb og i 1.g på fysik C-niveau peger dog på, at der er elever, der har svært 

ved det undersøgende arbejde. Det kan skyldes, at det er nyt for dem at arbejde på denne måde, eller 

fordi nogle elever foretrækker, at læreren fortæller dem, hvad de skal gøre. Disse elever har selvsagt mere 

behov for, at læreren understøtter deres arbejde, end elever der har erfaringer med at arbejde 

undersøgende, som eleverne i 2.g med fysik på B-niveau eller 3.g med fysik på A-niveau. Lærerne beskriver 

deres rolle i det undersøgende arbejde som værende faciliterende. De støtter og vejleder, og kommer ikke 

med svar på, hvad der er rigtigt og forkert. Alt afhængigt af niveau er der forskel på, hvor meget støtte 

lærerne har tilbudt eleverne, fx med at opstille hypoteser med afhængige og uafhængige variable. Lærerne 

giver alle udtryk for, at de gerne vil anvende materiale fra Hverdagsfysik igen. Nogle af dem påpeger dog, 

at det ikke er helt ligetil at anvende materialet, dels fordi materialet kan virke omfattende, og dels fordi 

den mere undersøgende tilgang i undervisningen, som materialet lægger op til, er mere tidskrævende. 



 

 

Slutevaluering - Hverdagsfysik 

 

                                                          9                                                                            neuc.dk 

Hertil kommer, at en mere undersøgelsesbaseret tilgang kan være svær at få til at passe ind i 

fysikundervisningen, der i forvejen er lagt i meget faste rammer. Denne udfordring peger også på, at det 

kan være svært at få lærere til at anvende materialet fra Hverdagsfysik, hvis lærerne ikke umiddelbart kan 

se, hvordan de kan bruge det.  

Denne del af evalueringen (slutevalueringen), som er baseret på interviews med fysiklærere, viser dermed, 

at Hverdagsfysik er lykkedes med at udvikle materiale, der kan anvendes til at understøtte det 

undersøgende arbejde i fysikundervisningen på forskellige måder og på forskellige niveauer. Samtidig viser 

evalueringen, at der kan være udfordringer forbundet med at få materialet ud og leve på gymnasierne.  

3.1 Opmærksomhedspunkter 

Det har i evalueringen været en udfordring at finde lærere, som havde tid og lyst til at anvende materialet 

i deres undervisning og at deltage i evalueringen. Det viste sig allerede i procesevalueringen og videre i 

slutevalueringen, der i den grad er blevet udfordret af, at lærere og elever i gymnasiet i lange perioder har 

været hjemsendt som følge af covid-19. Lærere i både proces- og slutevalueringen giver også udtryk for, 

at materialet fra Hverdagsfysik i udgangspunktet virkede overvældende, der var meget materiale. Så selv 

om der er gode muligheder i materialet for at understøtte det undersøgende arbejde i fysikundervisningen, 

så er der fortsat behov for at at gøre en indsats for at materialet kommer ud og leve i fysikundervisningen. 

Der er derfor behov for:  

● at projektet fortsat gør en indsats for at gøre fysiklærere opmærksom på materialet 

● at projektet fortsat har en tæt dialog med lærere om brug og tilpasning af materialet så det sikres, 

at materialet tilgodeser lærernes ønsker og behov.   
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4. Resultater 

I det følgende præsenterer vi resultater fra slutevalueringen, som er baseret på kvalitative interviews med 

fysiklærere. Vi beskriver først, hvordan lærerne har gennemført undervisningen ved brug af det udviklede 

materiale fra Hverdagsfysik. Dernæst præsenterer vi lærernes perspektiv på elevernes interesse i og 

udbytte af at arbejde undersøgende, og vi beskriver lærerens rolle i det undersøgende arbejde. Endelig ser 

vi på de rammer for at arbejde undersøgende i fysikundervisningen i gymnasiet, som lærerne har påpeget 

i interviewene. Til slut præsenterer vi lærernes konkrete kommentarer og forslag til ændringer af det 

anvendte materiale. 

4.1 Hvordan har lærerne gennemført undervisningen? 

Interviewene med lærerne tager udgangspunkt i lærernes erfaringer med at anvende materiale fra ét af 

forløbene fra Hverdagsfysik. For nogle af lærerne var det første gang, at de har anvendt materiale fra 

Hverdagsfysik, mens andre har gjort sig erfaringer med materialet tidligere. I forløbene indgår video, 

elevhæfte, teorihæfte og lærervejledning. To af lærerne har gennemført et forløb på htx, mens de tre 

øvrige har gennemført et forløb på stx. Lærerne har gennemført forløb på forskellige niveauer. Hvor tre af 

forløbene er gennemført i en 1.g (ét i naturvidenskabeligt grundforløb og to i 1.g, et på fysik B og et på 

fysik C), er et forløb gennemført i 2.g på fysik B-niveau og et andet i 3.g på fysik A-niveau. Fire af lærerne 

har anvendt materialet som del af et længerevarende forløb, mens én lærer har anvendt materialet som 

en afgrænset aktivitet. Derudover har to af lærerne gennemført undervisningen virtuelt, da eleverne var 

hjemsendt på grund af skolenedlukning som følge af covid-19. Den virtuelle undervisning har givet lærerne 

nogle andre rammer og udfordringer for gennemførelse af undervisningen, især den eksperimentelle del. 

Det vender vi tilbage til. Dette skema viser, hvilke forløb der er anvendt i hvilke klasser og på hvilke 

niveauer:  

Forløb stx/ htx Forløb Klasse Niveau Del af forløb? Fysisk/ 
virtuelt 

Forløb 1 htx Sodavandsafkøling i våde 
sokker 

1.g Fysik B Del af forløb 
om varmelære 

Fysisk 

Forløb 2 htx Hvordan kan en højttaler spille 
flere frekvenser samtidigt? 

2.g Fysik B Del af forløb 
om bølger 

Fysisk 

Forløb 3 
 

stx Hvorfor flyder man? 
(Hypoteser, eksperimenter, 
databehandling) 

1.g Naturviden- 
skabeligt 
grundforløb 

Del af forløb 
om opdrift 

Fysisk 

Forløb 4 stx Sodavandsafkøling i våde 
sokker 

1.g Fysik C Del af forløb 
om energi 

Virtuelt 

Forløb 5 stx Hvorfor binder fryseren? 3.g Fysik A Enkeltstående 
forløb 

Virtuelt 
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En af lærerne fremhæver den fleksibilitet, der er i materialet fra Hverdagsfysik: 

… det her med at man kan bruge det på forskellige måder, dvs. der er ikke kun en måde, man kan 

bruge det på (...) Det som jeg synes er godt ved det er, at man kan både få et længere forløb 

forærende med regneopgaver og forskellige ting og sager, og man kan bruge det mere som, 

undersøg det her, undersøg en selvvalgt faktor og så kun se videoen, og så ikke gøre det andet. I 

virkeligheden det, at man kan gøre det på mange måder, og det er nogle spændende 

problemstillinger. (3.g, fysik A, stx) 

Der er forskel på, hvordan og hvor meget lærerne har anvendt materialet. Lærerne har alle taget afsæt i 

den eller de videoer, som er udviklet til det forløb, som de har arbejdet med i fysikundervisningen. Desuden 

har de anvendt elevhæftet, hvor eleverne har arbejdet med at udvikle hypoteser, og derudover har 

eleverne, og i et enkelt tilfælde læreren, gennemført eksperimentelt arbejde for at afprøve forskellige 

hypoteser. Dernæst har eleverne på forskellig vis arbejdet med de data, der er indhentet i det 

eksperimentelle arbejde. Det er forskelligt, om eleverne har løst opgaverne i elevhæftet. Fx valgte læreren 

i forløbet i 1.g, fysik B, htx, at eleverne ikke skulle løse opgaverne i elevhæftet. Læreren havde gennemført 

forløbet året før, og havde der erfaret, at opgaverne var for svære for eleverne. I forløbet Hvorfor binder 

fryseren?, som blev gennemført i 3.g, fysik A, stx, valgte læreren, at eleverne som forberedelse skulle løse 

elevopgaverne. I forløbet Hvorfor flyder man? blev der i materialet lagt op til, at eleverne skulle anvende 

et program til databehandling af data, men læreren valgte at lade være med at bruge tid på, at eleverne 

skulle installere programmer på deres computere og i stedet anvende analoge måleredskaber. 

Det er begrænset, hvor meget lærerne har gjort brug af det teorihæfte, som er udviklet til forløbene. Fx 

valgte læreren i 2.g, fysik B, htx, at eleverne kun skulle læse dele af teorihæftet, fordi det var lærerens 

vurdering, at noget af det var for svært for eleverne, mens det ifølge læreren i 3.g, fysik A, stx valgte at 

lade være med at anvende teorihæftet, fordi det ifølge læreren var for langt og ramte lidt ved siden af, 

hvad han havde brug for i sin undervisning. 

I de to virtuelt afviklede forløb har lærerne været udfordret af, at eleverne ikke har haft adgang til det 

udstyr, som de normalt ville have adgang til i fysiklokalet. I det ene virtuelt afviklede forløb, 

Sodavandsafkøling i våde sokker, bad læreren eleverne om at anvende, hvad de havde til rådighed 

derhjemme, fx dåsesodavand, et stegetermometer, og hvis ikke de havde noget termometer, kunne 

eleverne vurdere temperaturforskelle med læberne. Det betød, at eleverne havde forskelligt udstyr og 

dermed forskellige muligheder for at gennemføre forsøg derhjemme. I det andet virtuelt afviklede forløb, 

Hvorfor binder fryseren?, valgte læreren at være i fysiklokalet på skolen for at gennemføre elevernes 

forsøg. Her viste det sig, at skolens trykmåler ikke kunne anvendes som planlagt. Det betød, at elevernes 

hypoteser om tryk ikke kunne blive testet. Læreren valgte derfor, at eleverne skulle lave nye hypoteser 

baseret på de kraftmålinger, som læreren havde gennemført på skolen. Men som læreren påpegede i 
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interviewet, så brød det med intentionen om, at eleverne først skulle udvikle hypoteser og dernæst indhente 

data baseret på deres hypoteser.  

I det fysisk afviklede forløb om højttalere stødte læreren også på udfordringer med, at noget af skolens 

udstyr, som de skulle bruge til at gennemføre eksperimenter, ikke virkede.  

Evalueringen viser dermed, at lærerne har tilpasset deres brug af materialet fra Hverdagsfysik til deres 

egen undervisning og det udstyr, de har haft til rådighed på skolen, eller som eleverne har haft til rådighed 

derhjemme.  

4.2 Elevernes interesse i det undersøgende arbejde 

De interviewede lærere fremhæver, at materialet fra Hverdagsfysik lægger op til en undersøgende og åben 

tilgang, hvor eleverne selv skal finde ud af, hvad de skal undersøge og hvordan:  

Det som jeg synes er det gode ved Hverdagsfysik (...) det er det her med, at okay, jeg ved ikke 

helt præcist, hvordan det her virker, jeg laver nogle forsøg og prøver på at forklare det. (3.g, fysik 

A, stx) 

Den undersøgende og åbne tilgang adskiller sig fra en mere traditionel tilgang i fysikundervisningen, hvor 

det er mere lukket, hvad eleverne skal undersøge: 

Det passer sådan lige ind i htx-ånden at arbejde undersøgende og selv lidt skulle stå med det og 

ikke bare følge en opskrift. (1.g, fysik B, htx) 

Det er mindre kogebog over det, men det er også det, der kan være frustrerende, at man ikke bare 

får at vide, hvad man skal gøre. (1.g, nv, stx) 

Det er lærernes oplevelse, at eleverne generelt har vist interesse i det undersøgende arbejde, som 

materialet fra Hverdagsfysik lægger op til. Flere lærere giver udtryk for, at det motiverer eleverne at udføre 

eksperimentelt arbejde og også at gå undersøgende til værks i undervisningen:  

De virkede meget interesserede. De er jo oftest meget glade for at lave forsøg, så at vi havde en 

meget eksperimentel tilgang til selve materialet, det var de glade for. (1.g, nv, stx) 

De var mere på, da de skulle sidde og lave hypoteser, og da de skulle lave forsøget. Det er generelt, 

at de er meget mere på, når de skal udføre forsøg, end hvis jeg bare havde stukket dem alle de 

der opgaver, som de så bare skulle lave. (2.g, fysik B, stx) 

… at eleverne de syntes, at det var rigtig spændende. Altså, de synes, at det er spændende det 

her med at forklare, at finde ud af, og hvorfor. (...). De går altid til opgaven med kampgejst, og de 

prøver altid at få besvaret det, og stiller en masse spørgsmål. (3.g, stx, fysik A) 



 

 

Slutevaluering - Hverdagsfysik 

 

                                                          13                                                                            neuc.dk 

Én af de lærere, der gennemførte forløbet virtuelt, fortæller dog, at det var svært at fornemme elevernes 

interesse, når undervisningen foregik virtuelt.  

En lærer, som gennemførte forløbet om afkøling af sodavand i sokker, fremhæver særligt, at forløbet var 

konkret for eleverne, og at eleverne kunne relatere til problemstillingen. Desuden kan det vise eleverne, 

at fysik er noget, der kan bruges i deres egen hverdag: 

Det giver dem også en ide om, at det her fysik, det er faktisk også noget, der giver mening i min 

hverdag, jeg kan bruge det til noget. (1.g, fysik B, htx) 

 Samtidig betyder det relatérbare, at materialet henvender sig til både de stærke og de svage elever: 

Og det er bare virkelig godt både til elever der har det let ved faget, for de skal nok få en masse 

ud af det, men især også elever der har svært i faget. (1.g, fysik B, htx) 

Den åbne og undersøgende tilgang lægger op til, at eleverne arbejder selvstændigt og selv har mulighed 

for at bestemme, hvad de vil undersøge, og hvordan de vil gøre det:  

For når man laver noget, der er lidt mere åbent, så er der tydeligvis ikke en entydig konklusion fra 

min side af, som gør, at vi kan gå ind i en mere åben diskussion (...)... lad os se hvad virkeligheden 

svarer, når jeg stiller et spørgsmål. (1.g, fysik C, stx) 

Styrken er også, og det hænger også sammen med engagementet, at de får så meget selv at sige, 

at de har så meget frihed. (1.g, fysik B, htx) 

… at de arbejder mere selvstændigt, og de måske i sidste ende tager ansvar for egen læring, det 

er dem selv som opstiller et eller andet spørgsmål, måske et mere autentisk spørgsmål. [...] Det 

træner dem til at stille spørgsmål, som de faktisk godt vil have svar på. Det synes jeg, at materialet 

var ret godt til. (2.g, fysik B, htx) 

Den undersøgende tilgang betyder, at meget er op til eleverne selv, at de ikke skal følge en opskrift, og at 

der ikke er noget, der er rigtigt eller forkert: 

Jeg har ladet det være rimelig meget op til dem selv, så de har selv skullet finde tingene og gøre 

det på deres egen måde (...) Det er ikke et forsøg, hvor man kan snakke om, at der er noget, der 

er rigtigt eller forkert, der er bare forskellige måder at gøre det på, og det eneste er, har de nu 

variabelkontrol, for hvis de ikke har det, så kan de ikke se noget ud af deres resultater. Men det 

kan så også være en lektie for dem (1.g, fysik B, htx). 

Nogle lærere understreger, at der med den åbne og undersøgende tilgang følger både forvirring og 

frustration, men at det også er gunstigt for eleverne: 
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Der var en lang forvirringsperiode, om hvad var det de gerne ville teste, og hvordan gjorde man 

det så? Og den var god. Det var en god forvirring (1.g, fysik C, stx) 

Det [materialet] har egentlig fungeret ret godt som en test i eller anden frustrationsrobusthed 

blandt eleverne, fordi de har været meget frustrerede over, hvor svært det egentlig kan være at 

opstille et forsøg, hvor man tester noget. Og man kan nemt sige, at man gerne vil teste for en 

bestemt ting, men når man så skal finde på, hvordan man gør, så bliver det lige pludselig sværere. 

Det tror jeg, at mange af dem fik øjnene op for i løbet af forsøget (1.g, nv, stx) 

Hvor nogle elever trives med en åben og undersøgende tilgang i fysikundervisningen, er der andre elever, 

der har sværere ved at navigere i denne type undervisning. Det er især to af de lærere, der har gennemført 

forløb i 1.g, der giver udtryk for, at nogle elever kan have svært ved den undersøgende tilgang. For nogle 

af eleverne handler det om, at det er svært i det hele taget at udvikle hypoteser og opstille forsøg, måske 

fordi det er nyt for dem: 

De havde også svært ved at finde ud af, hvordan de skulle teste de her hypoteser. For når først de 

så havde besluttet sig for en af de her ting de gerne ville teste for, så skulle de så selv finde ud af 

hvordan de skulle opstille forsøg. (1.g, nv, stx) 

For andre er det svært, når de ikke får at vide, hvad de skal: 

Der er dem der nærmest aldrig er grebet af noget (...) og så er der nogle der falder lidt over 

ubehaget af hvad er det vi skal her. Fortæl os præcis, hvad det er vi skal. Indtil de forstår, at 

pointen ikke er, at jeg skal fortælle dem hvad de skal. (1.g, fysik C, stx) 

Der kan også være forskel på, hvad der motiverer eleverne i fysikundervisningen: 

På den ene side så møder man jo nogle elever, der bliver enormt glade over fysik, nå, så er der to 

streger under, og en model og et system for, når vi gør det godt (...) Men jeg kan godt lide, at jeg 

kan tilbyde dem, der ikke bliver høje af to streger under et resultat, at de også har… altså, at der 

også er skønhed i naturvidenskab for dem, ikke. (1.g, fysik C, stx) 

Ikke uventet er der forskel på at være elev i 1.g, der stifter bekendtskab med en undersøgende tilgang i 

det naturvidenskabelige grundforløb, og så at være en elev i 3.g, der har fysik på A-niveau, og som er vant 

til at gennemføre eksperimenter i fysik, og som har arbejdet med at udvikle egne hypoteser selv. Eleverne 

i 3.g med fysik på A-niveau er ifølge læreren vant til og trives med denne måde at arbejde på.  

4.3 Elevernes udbytte af det undersøgende arbejde 

Lærerne vurderer, at materialet fra Hverdagsfysik understøtter elevernes arbejde med naturvidenskabelig 

metode. Materialet giver eleverne mulighed for at arbejde med at formulere og teste hypoteser: 
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Jeg håber at de lærer, at ved at designe en form for undersøgelse af virkeligheden, så kan de svare 

på om det er rigtigt at, hvis A så B. På den der måde, hvor vi spørger nysgerrigt. (1.g, fysik C, stx) 

De lærer noget om hvordan man kan opstille hypoteser og opstille forsøg til at undersøge selvvalgte 

hypoteser, og de finder ud af… generelt set, naturvidenskabelig metode… (1.g, nv, stx)  

Den måde de bliver introduceret til at arbejde med hypoteser på, det er meget mere 

gennemarbejdet. (...) Her får de et rigtig godt kendskab til, hvad en hypotese er, og hvad en 

hypotese ikke er, og hvad kan være faldgruberne. Hvad er det for nogle variable vi snakker om… 

Det er ikke noget, vi på sin vis har snakket om før… og lidt mere letforståeligt for dem. (1.g, fysik 

B, htx) 

Flere lærere understreger, at eleverne gennem det undersøgende arbejde, som Hverdagsfysik lægger op 

til, også lærer at gennemføre kontrollerede forsøg: 

….En rigtig vigtig pointe, med den måde materialet lagde op til, at de gennemgik noget med 

afhængige og uafhængige variable. Fordi jeg synes at det er en rigtig god pointe at have i hvert 

fald for fysikforsøg, men også generelt naturvidenskabelige eller videnskabelige forsøg, at hvis man 

skal måle på en variabel, man skal holde alting konstant, på nær det man måler på. (2.g, fysik B, 

htx) 

 

Og så viser det sig også undervejs i det, og det er jo det, der altid er så svært at forstå, at man 

kan jo ikke tage én dåse og sætte den i køleskabet, og en dåse og blæse den med en hårtørrer og 

konkludere noget. Altså, det med at de kun skal ændre på én variabel, og lade de andre være 

fastholdt, det viste sig jo også at være en sjov udfordring, fordi det viste sig, at de var i gang med 

den der ikke-variabelkontrol, som elever tit gør, og så har svært ved at konkludere noget. (1.g, 

fysik C, stx)  

For eleverne i 1.g kan det være nyt for dem at arbejde med naturvidenskabelig metode, mens det for 

eleverne i 2.g og 3.g ikke er nyt for dem, men mere noget de bliver trænet i, som i dette tilfælde fra 2.g:  

De ved godt, hvordan man opstiller en hypotese, men det kan jeg jo blive ved med at træne dem 

i. Jeg synes, at det er en rigtig god øvelse i at… lav en hypotese… hvad tror I der kommer til at 

ske? Så det fik de en mulighed for. Det synes jeg var rigtig godt. De har ikke arbejdet så meget 

med afhængige og uafhængige variable, men det kunne jeg godt tænke mig, at de gjorde (2.g, 

fysik B, htx) 

Den undersøgende tilgang betyder i flere af de gennemførte forløb, at læreren har valgt at tilrettelægge 

undervisningen på en måde, så eleverne først gennemfører det eksperimentelle arbejde, og først derefter 

introduceres for teorien knyttet til det eksperimentelle arbejde: 
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De lærer noget om, hvordan man sætter et forsøg op, hvordan man designer et forsøg, og igen alt 

det her med hypoteser og variable har de også lært. Teorien den kommer sådan ligesom bagefter. 

Den skal vi også have med. Men det er ikke den, der i første omgang har været i fokus. (1.g, fysik 

B, htx) 

4.4 Lærerens rolle i det undersøgende arbejde 

Lærerne giver udtryk for, at de i de gennemførte forløb har haft en understøttende og faciliterende rolle: 

Når jeg går rundt og snakker med dem, har jeg skullet gribe deres idéer, og måske en lille smule 

hjælpe dem på vej til en anden hypotese. Men det hele udspringer af et eller andet de har tænkt 

over (...) Under selve forsøget, der har jeg egentlig holdt mig lidt i baggrunden, og spurgt mere 

nysgerrigt ind til deres forsøg. (1.g, fysik B, htx) 

Og så i virkeligheden bruge mig som en væg man kan kaste nogle forskellige muligheder op af…. 

og så jeg ligesom kan spore dem lidt i den rigtige [retning] (...) og så i virkeligheden lade dem 

køre lidt selv. Ikke gå ind og rette, kun svare på deres spørgsmål. (3.g, fysik A, stx) 

Hvor nogle lærere har oplevet, at materialet tilstrækkeligt har understøttet elevernes arbejde med at danne 

hypoteser, er der andre, der har oplevet, at eleverne havde mere brug for hjælp: 

Det bliver sådan en god blanding af, at jeg giver lidt information, så sidder de og arbejder med 

deres hypoteser. Og så giver jeg lidt mere information, og så bygger de videre på det. På den måde 

synes jeg, at der er en god stilladsering i det. (1.g, fysik B, htx) 

Eleverne havde meget svært ved den del af det med, selv at finde på hypoteser. Så der lagde jeg 

et ekstra fokus i anden omgang på at snakke om, hvordan opstiller man sådan nogle og gav nogle 

flere eksempler og diskuterede hvordan de to eksempler der bliver givet i materialet, rent faktisk 

blev testet i forsøget for at gøre det tydeligere, hvordan de selv kunne gøre det. (1.g, nv, stx) 

De to lærere, som gennemførte et forløb virtuelt, understreger begge, at det ville have været lettere at 

understøtte elevernes arbejde, hvis undervisningen ikke havde været virtuel:  

Jeg synes det er markant nemmere, det er meget meget nemmere, hvis man står med dem i 

klassen for så er man en slags spejl, en væg, som de kaster en bold op ad. (3.g, fysik A, stx) 

Det [at nogle elever havde svært ved opgaven] tænker jeg, at jeg ville have haft nemmere ved at 

opdage, hvis vi havde været sammen som normalt. Så er man [i onlineundervisning] inde i en 

gruppe i relativt lang tid uden at ane, hvad der foregår i de andre grupper. (1.g, fysik C, stx) 
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4.5 Rammer for det undersøgende arbejde i fysikundervisningen 

Selv om lærerne er glade for den undersøgende tilgang i fysikundervisningen, som Hverdagsfysik lægger 

op til, så giver de også udtryk for, at det undersøgende arbejde tager tid, og at det kan være svært at få 

til at passe ind i en plan for fysikundervisningen, som allerede ligger i meget faste rammer:  

... jeg kunne godt ønske mere tid. Jeg synes vi er ret stramt hængt op i den fysikplan vi har (1.g, 

fysik B, htx) 

… min oplevelse er at det [det undersøgende arbejde] tager tid. Man skal kunne være i og være 

sikker på, at man når det man skal nå. (1.g, fysik C, stx) 

En lærer fra stx fremhæver, at der er sket en ændring i det naturvidenskabelige grundforløb i gymnasiet. 

Tidligere var det naturvidenskabelige grundforløb i mindre faste rammer, og der var bedre tid til at gå 

undersøgende til værks i undervisningen, mens det nu er blevet et fagpræsentationsfag: 

Men nu er det enormt styret. Der er syv moduler pr. fag, og der er en meget tydelig plan for, hvad 

der skal ske pr. modul. Legepladsen er pr. reform blevet lidt nedlagt, ikke fordi det ikke stadig er 

sjov og leg, men det er ikke bare lige, hvad man selv synes var det sjoveste det år. (1.g, fysik C, 

stx) 

En lærer fra htx, som har anvendt materialet fra Hverdagsfysik om bølger, fortæller, at det var svært at få 

materialet til at passe ind i den øvrige fysikundervisning, især fordi lydbølger ikke er obligatorisk på fysik 

B på htx. En løsning set fra lærerens perspektiv er enten at gøre det til et valgemne, eller at bruge det som 

optakt til det selvstændige projekt, som eleverne skal lave i fysik i slutningen af 2.g: 

 Jeg har svært ved at retfærdiggøre at gennemgå et eller andet emne i fysik, som ikke er inden for 

pensum. (...) I forhold til htx b niveau, der ligger det uden for pensum, så er det ekstra tid man 

skal bruge. (...) Det er et kæmpe supplement for deres forståelse at arbejde på denne her måde, 

men samtidig er det jo lang tid at tage ud. Men hvis jeg så laver det om til et valgemne, så har jeg 

jo også fået krydset mit valgemne af. (2.g, fysik B, htx) 

På trods af lærernes oplevelse af at det undersøgende arbejde tager tid, og at nogle af lærerne peger på, 

at det kan være en udfordring at tænke det ind i fysikundervisningen, der ellers ligger i meget faste 

rammer, så giver de alle udtryk for, at de kunne forestille sig at anvende materialet fra Hverdagsfysik i 

deres fysikundervisning igen. 

4.6 Lærernes konkrete input til materialet 

I det følgende præsenteres lærernes konkrete kommentarer og input til de enkelte forløb:  
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Afkøling af sodavand i sokker (anvendt i 1.g, fysik C, stx og 1.g, fysik B, htx): 

● Videoen er et godt afsæt for forløbet. 

● Videoen kunne godt være lidt skarpere, så det blev lagt op til eleverne, at de skal teste en hypotese, 

men at det ikke skal være den samme, som bliver testet i videoen.  

● Det kunne godt være tydeligere i videoen, hvad forsøget går ud på, og det kunne gøres tydeligere, 

hvad der er hypotese og konklusion.  

● Den del af elevhæftet, der handler om elevernes udvikling af hypoteser, understøtter elevernes 

arbejde med at udvikle egne hypoteser. En lærer udtrykker det på denne måde: der er en god 

stilladsering i det. 

● Elevopgaverne var for svære for eleverne.  

● Der er meget materiale til forløbet. Det kan virke lidt overvældende, når man skal i gang med det. 

Kunne det evt. koges ned? 

● Det kunne være godt, hvis der var et datasæt, som eleverne kunne arbejde videre med bagefter. 

Eleverne når ikke selv at indsamle data om forskellige hypoteser over længere tid.  

● Forløbet passer godt ind i naturvidenskabeligt grundforløb. 

Hvorfor flyder man? (anvendt i 1.g, nv, stx) 

● Det var svært for eleverne at udvikle egne hypoteser. Derfor havde de brug for mere hjælp til 

denne del, end det som materialet lagde op til.  

● Det kunne være godt med en form for lærervejledning som supplement til det materiale, der 

allerede er, der mere eksplicit kommer med forslag til, hvordan det kan implementeres i enkelte 

undervisningsmoduler, fx hvilke diskussioner skal man have forud for videoer, hvilke redskaber 

skal man stille til rådighed for elever, osv. (1.g, nv, stx) 

● Metodemæssigt passer forløbet ind i det naturvidenskabelige grundforløb, men fagfagligt passer 

det bedre på fysik B. 

Hvordan kan en højttaler spille flere frekvenser samtidigt? (anvendt i 2.g, fysik B, htx) 

● Elevhæftet understøtter elevernes arbejde med at udvikle hypoteser, uden at læreren behøver at 

hjælpe særlig meget. 

● Lydbølger er ikke obligatorisk på fysik B htx, og det kan derfor være svært at anvende forløbet på 

dette niveau i htx.  

● Forløbet kan på htx indgå som et valgemne eller som optakt til det selvstændige projekt, som 

eleverne skal lave i 2.g.  

Hvorfor binder fryseren? (anvendt i 3.g, fysik A, stx) 

● Videoen er god til at vække elevernes interesse 

● Teorihæftet er for langt.  

● I de opgaver, som eleverne kan regne i elevhæftet, kan eleverne finde forklaring på, hvorfor 

fryseren binder, og det bryder med den undersøgende tilgang, som materialet ellers lægger op til.  


