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1.0 | Abstract 
Science in primary school is a subject that gives students a basic understanding of the world's existence 
through natural science phenomena. However, not all forms of teaching are equally effective. Theoretical 
teaching offers the students relevant knowledge in i.a. Classical blackboard teaching, where experimental work 
conveys knowledge through practice. Theoretical work for many students is difficult to relate to, where the 
practical work for many is a fun and exciting feature of the teaching, but is it also the most educational? 

This paper focuses on learning theory and how to teach primary students a subject-specific topic in science. 		
	 To this we will design a proposal for how the teaching can be more efficient for the students through 
practical and fun teaching without ruining the learning goals. 
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1.1 | Resumé 
Folkeskolen er der hvor børn og unge opnår grundlæggende forståelse for dansk, engelsk og naturvidenskab 
og herunder fysik/kemi. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Fysik/kemi i folkeskolen er et fag som giver elever en grundlæggende forståelse for verdens eksistens 
gennem naturvidenskabelige fænomener. Dog er det ikke alle undervisningsformer som er lige effektive. 	 	
	 Teoretisk undervisning tilbyder eleverne relevant viden i.f.a. klassisk tavleundervisning, hvor 
eksperimentelt arbejde formidler viden gennem praksis. Ikke alle undervisningstyper er lige interessante og 
motiverende, men hvordan skal didaktikken strukturers så eleverne danner mest læring og hvordan finder man 
denne balance? Teoretisk arbejde er for mange elever svært at forholde sig til og koncentrere sig under, hvor 
det praktiske arbejde for mange er et sjovt og spændende indslag i undervisningen, men er det også den mest 
lærerige fremgangsmåde? 
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2.0 | Indledning 
Naturvidenskabelig læring bidrager til essentiel viden indenfor vores oprindelse, omgivelser og verdens 
eksistens. Uden denne viden, ville vi ikke forstå universets opståelse, mekanismer og processer, eller 
grundstenene, som verden består af. 
	 Uden ovenstående viden ville vi ikke kunne forstå og derfor deltage i verdens problemer såsom 
klimaændringer, forbedre og opfinde teknologiske opfindelser og fremme menneskets samspil med naturen 
mm. Derfor er fysik/kemi et obligatorisk fag i folkeskolen. Faget giver eleverne grundlæggende viden indenfor 
fysikkens problematikker, således at eleverne kan reflektere over viden og muligvis arbejde videre med de 
problemer i verden, som kræver en større videnskabelig forståelse (Warming, 2018). 

Derfor er det vigtigt, at fysik/kemi elever i udskolingen opnår denne relevante kendskab, så de har redskaber 
og viden nok, til at drage faget til et hævet niveau. 
	 Dog er det ikke alle fysik/kemi elever i udskolingen som opnår optimal nytte i undervisningen i fysik/
kemi. Dette skyldes bl.a. ringe undervisning, dårlige metoder og kedelige fremgangsmåder (se resultater). 
	 Under fysik/kemiundervisning er det et krav, at der skal være variation mellem teorigennemgange og 
eksperimenter (Lundby, 2017). Dog kan det være svært at finde den rigtige balance mellem det teoretiske og 
eksperimentelle fakultet, da teoriundervisning let kan blive for tungt og uidentificerende og forsøg kan blive for 
useriøst og legende (se resultater). 

Fysik/kemi er et af de sværeste fag i folkeskolen, derfor er forsøg ofte en brugbar metode til at bevare 
interessen for de studerende (Broch & Egelund, 2001). Derfor vælger mange udskolingsklasser at besøge 
science-centre og herunder eksempelvis Experimentarium, da man her kan tilegne sig viden gennem 
udstillinger og praksis, frem for klassisk tavleundervisning. 		 	 	 	 	 	 	
	 Derfor vil vi i denne rapport fokusere på fysik/kemi elevers læring, og hvordan man på bedste vis kan 
tilegne dem viden om et bevist svært emne, gennem praksis.  

2.1 | Problemfelt 
Verden er opbygget af grundstoffer og atomer. Naturvidenskaben og herunder fysik/kemi bidrager til vores 
forståelse af omverdenen, såsom hvordan verden er opbygget og dens logiske og teoretiske sammensætning. 
	 Læringen ligger blandt andet i den teoretiske udvikling og skaber forklaringer over hvilke hændelser 
verden har været udsat for, og hvad der har resulteret i fænomenet. 	 	 	 	 	 	
	 Derudover er den naturvidenskabelige baggrund essentiel for det moderne teknologiske samfund, 
som vi lever i. Uden denne naturvidenskabelige opfattelse, ville flere brugbare teknologier ikke eksistere i dag 
eksempelvis fartøjer, kraftværker, mobiltelefoner eller computere. Derudover ville der også være mangel på 
vigtigere forståelse indenfor kendskabet til solsystemet, jordens opbygning og klimaets forandring. Derfor er 
naturvidenskab meget essentielt at lære. 
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Mere dybdegående findes der fire essentielle argumenter for fysik/kemi i folkeskolen. Disse argumenter knytter 
sig til forskellige grader af begrebet nytte og dannelse, både fra samfundsperspektiv og et mere personligt 
perspektiv (Sjøberg, 2012): 
Økonomiargumentet 
Faget forbereder eleven på erhverv og uddannelse, som er meget fordelagtig for samfundet og for det enkelte 
individ. 
	 Som nævnt tidligere vil faget give eleverne en grundlæggende forståelse for verden og hvordan verden 
fysisk er opbygget. At have god forståelse indenfor fysik/kemi vil være lønsomt indenfor mange områder og 
åbne op for mange døre, da fysik/kemi er grundstenene for logisk tænkning (Sjøberg, 2012). 
Mestringsargumentet 
Faget forbereder os på fortrolighed på teknik i hverdagen. Fysik/kemi har flere kompetenceområder, som giver 
relevant viden indenfor teknik og hvordan tekniske genstande hænger sammen. Derudover giver faget 
grundlæggende teknologisk viden, således at man kan reflektere over hverdagens teknologier og forstå deres 
indre mekanismer, processer og tendenser (Sjøberg, 2012). 
Demokratiargumentet 
Naturfaglige kompetencer og viden fremmer borgers meningsdannelse, samt ansvarlighed indenfor deltagelse 
i demokratiet. Det er meget relevant at have grundlæggende forstående indenfor naturvidenskabelige 
kompetencer, da denne viden i kan bidrage til større forståelse i politisk sammenhæng og derfor deltagelse i 
demokratiet (Sjøberg, 2012). 
Kulturargumentet 
Som nævnt tidligere er naturvidenskab en vigtig del af vores forståelse af verden. Derfor ville individet uden 
forståelse for naturvidenskab ikke kunne forstå verdens-, naturens- og menneskets eksistens (Sjøberg, 2012). 

I folkeskolen bliver man introduceret til grundlæggende fag som dansk, engelsk, biologi og selvfølgelig fysik/
kemi. Særligt for fysik/kemi er, at det er dét fag, som i samspil med andre naturvidenskabelige fag, kan give 
denne essentielle forståelse af verden. Selve fysik/kemifaget kan argumentere for verdens forandringer og 
fænomener, eksempelvis elektriciteten, teknologien og det moderne samfund. Disse nævnte forandringer 
spiller en større rolle, når der tales om nutidens samfund, som er stærkt præget af nyere teknologiske 
apparater og systemer. 

Trods ovenstående er det ikke alle som er fuldstændig klar over hvad naturvidenskaben eller fysik/kemi 
generelt egentlig er for en størrelse og hvad den skal bruges til (Broch og Egelund, 2001). Selvom fysik/kemi er 
et obligatorisk fag i folkeskolen er der mange som ikke kan identificere sig med det (Thejsen, 2016). Mange 
udskolingselever oplever at fysik/kemi er kedeligt, hvilket gør læring til en udfordring. Derfor er det vigtigt at 
eleverne bliver stimuleret i sådan grad, at de finder faget interessant og dermed får lyst til at beskæftige sig 
yderligere med det (Broch og Egelund, 2001).  

Fysik/kemi er dog et fag, som indeholder meget teori. Derfor kan det være svært at stimulere elever, således at 
faget bliver vedkommende. Vi drog til Experimentarium for at bekræfte eller afkræfte vores hypotese om, at 
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forsøg og aktivitet er den bedre måde at lære på. Vi så under vores observation på Experimentarium, at de 
besøgende (og herunder udskolingselever) viste stor interesse for udstillingerne, da det gav dem mulighed for 
interaktion og bevægelse (se resultater). Dog blev vi også gjort opmærksom på, hvilke udfordringer der kan 
opstå indenfor bestemte udstillinger.  
	 Experimentarium har et område kaldet ‘Energizonen’, som fokuserer på nutidens problemer omkring 
energi og dens alternativer. I området var der en bestemt udstilling vi fordybede os med, som omhandlede 
energi som størrelse. Udstillingen var bestående af tre motionscykler og en fladskærm, hvis man motionerede 
på cyklerne vil den generede energi blive vist på skærmen. Når man havde samlet et bestemt mængde energi, 
ville de nærliggende teknologiske apparater begynde at virke. 
	 Udstillingen skal give de besøgende en idé om hvad energi er som størrelse. Udstillingen formidler via 
aktiviteten på motionscykling, hvor meget aktivitet der kræves til at få de mest anvendte hverdagsgenstande til 
at fungere, som de gør derhjemme.  
	 Vi observerede udstillingen ikke var den mest eftertragtede blandt elever, og ud fra vores kvalitative 
interview (se resultater) blev vi bekræftet i, at emnet kan være vanskeligt at forstå blandt en andel af de 
besøgende.   

Vi erfarer flere problemstillinger, som vi ønsker at arbejde ud fra. Herunder er det et problem at emnet energi 
som størrelse i fysik/kemi ikke vækker opsigt indenfor elevernes interesse, eftersom emnet skaber dybere 
forklaring på energiens brugbarhed og nytte. Denne viden om energien er let at se over, hvilket er et tab 
grundet dens nødvendighed for fremtiden. Et andet problem vi oplever er at de naturvidenskabelige aktiviteter/
forsøg ikke stimulerer udskolingselevers viden, men derimod deres appetit for sjov og leg. Vi oplever dette som 
et problem, da aktiviteter gennem forsøg er en metode, som kan fremme viden. At aktiviteten bliver misbrugt til 
leg, som blot vil forstyrre og påvirke individets læring.  
	 I dette projekt arbejder vi med målgruppen, 9. klasse, da de er det folkeskoleklassetrin med mest 
laboratorieerfaring og generel forståelse til emnet. Alt dette er grundlag for følgende problemformulering. 

2.2 | Problemformulering 
Hvordan designer man en optimal fysik/kemi opstilling til forsøg, som lærer 9. klasse om energiens størrelse? 

Arbejdsspørgsmål

• Hvordan struktureres 9. klasses fysik/kemi didaktisk, således at det er, lærerigt og vedkommende? 
• Hvordan kan emnet energiens størrelse gøres vedkommende gennem aktivitet vha. et teknologisk 

eksperiment? 
• Hvordan skaber man en pædagogisk balance mellem praktisk- og teoretisk arbejde i fysik/kemi? 
• Hvordan kan man ved brug af TRIN-modellen karakterisere et teknologisk produkt? 
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2.3 | Semesterbinding 
Udover Teknologiske systemer og Artefakter (TSA) skulle vi i dette semester inkorporere en eller flere 
dimensioner fra basiskursus fra undervisningen. Herunder har vi valgt at inddrage både subjektivitet, teknologi 
og samfund (STS) og design og konstruktion. STS har givet os viden indenfor humanvidenskab med fokus på 
tilknytninger mellem de teknologiske, humanistiske og samfundsmæssige fakulteter. Vi er heraf blevet 
introduceret til forskellige metoder, der vil fremme vores empiriske viden. Design og konstruktion har dannet 
kendskab til designvidenskab og designudviklingen. Vi er blevet introduceret til flere arbejdsmetoder og 
værktøjer, som forenkler og løser vores problemer som vi forholder os til i projektets indledning. 

Indenfor Teknologiske systemer og Artefakter (TSA) arbejder vi med fysik/kemiundervisningen som er et 
naturvidenskabeligt fag i folkeskolen. Her vil vores endegyldige design blive vurderet ud fra TRIN-modellen. 	 	
	 TRIN-modellen medvirker til analyse af det færdige produkt, hvor beskrivelse af produktets forskellige 
komponenter og artefakter vil indgå. Der vil skabes en større forståelse for produktets styrefunktion og 
systemer, som det teknologiske produkt består af. TRIN-modellen består af 6 trin og lyder således: 
• Teknologiers indre mekanismer og processer 
• Teknologiske artefakter 
• Teknologiers utilsigtede effekter 
• Teknologiske systemer 
• Modeller af teknologier 
• Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier 

Vi tager brug af de trin, som vi mener vil give bedst mening for det færdige produkt, med tilknytning til risici og 
løsningsmuligheder.  
	 Vi ønsker at lave en fysisk prototype af det teknologiske produkt, som vil skabe oplysning og kunne 
anvendes af vores målgruppe.  
  
STS, subjektivitet, teknologi & samfund har fra 1. semester givet os en masse nyttige værktøjer, som har 
gavnet vores empiriske tilgang til en given problemstilling. Forelæsningerne i STS har tillært os flere brugbare 
begreber som vil være nyttig til den samlede empiri. Indenfor STS ønsker vi at arbejde med etnografiske 
metode. Metoden vil kunne undersøge målgruppens adfærd og personlig viden gennem metoder såsom 
observationer og interviews. Inden for observationen blev vi præsenteret for Reymond Gold, som beskriver de 
fire observationsmetoder, hvor han både udnævner bestemte hovedpunkter og problematikker. 	 	 	
	 Derudover har vi retningslinjer under observationen for hvordan vi skal forholde os under forhindringer. 
Indenfor interviews har vi lært interviewspørgsmål og rækkefølgen af spørgsmålenes rolle, samt hvordan man 
arbejder interviewet frem mod målet. 
	 Vi vælger at forholde os til metoderne og grundviden fra basiskursus i subjektivitet, teknologi & 
samfund (I), da vi finder den empiriske tilgang og tilknytning til aktører relevant. STS II læner sig mere op af den 
filosofiske synsvinkel på teknologien og metoderne omhandler mere teknologiens påvirkning og tilknytning på 
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mennesket. Vi finder denne retningsvinkel mindre relevant, da vi ønsker at arbejde ud fra den empiriske tilgang, 
som ligger centralt i projektet. 

Indenfor design og konstruktion ønsker vi at tage brug af metoder fra basiskursus 1. Selve kurset har givet 
viden omkring designvidenskab og designudvikling. Vi er blevet introduceret til flere arbejdsmetoder og 
værktøjer, som forenkler og løser vores indledende problemer, som vi forholder os til i projektet. 

Vi ønsker at benytte os af evalueringen gennem Design Science Research metoden (DSR). Evalueringen 
indenfor DSR vil give feedback af målgruppen over det færdige produkt, som er designet ud fra den samlede 
empiri. Ved brug at DSR vil vi kunne udvikle det bedst mulige designforslag efter målgruppens krav og 
forventninger. Designet vil tilpasses efter kritikken vi får af målgruppen. 

Ved at benytte os af alle 3 fakulteter (design+teknologi+mennesker) for bacheloruddannelsen Humanistisk 
Teknologi vil vi danne et større overblik over problemet, således at vi inkluderer brugeren og designer et 
teknologisk produkt tilpasset af dem. Designet bliver altså brugerdrevet, således produktet får til formål at 
gavne forbrugeren, som i dette tilfælde er gennem læring. 

2.4 | Projektplan og aftaler 
Gennem projektets forløb er vi allerede nået konkrete målsætninger, som skulle overholdes indenfor den 
bestemte tidsafgrænsning. Disse målsætninger ønsker vi at fastholde gennem tidsplanen frem til projektets 
afleveringsdato. Tidsplanen bevirker til at vi danner overblik over vores målsætninger, og presser os således at 
vi får indhentet vores mål. Indtil videre har vi gjort brug af tidsplanen 2 gange, hvor deadline har været til 
følgende problemformuleringsseminarets og midtvejsevalueringens aflevering. Vi har struktureret tidsplanen ud 
fra de forskellige krav, som afleveringen indbærer og ud fra det, lavet målsætninger for hvornår det skal stå 
færdigt, hvilket kan aflæses på begge figurer nedenfor. På det horisontale led står ugetal, som illustrerer 
deadlinen for hvornår vi har aftalt at det skal stå færdigt og vertikalt fortæller de overskrifter/emner som skal 
færdiggøres til det givne ugetal.  

Tidsplan 1 - Projektstart til problemformuleringsseminar 

Aktivitet/Ugetal 6 7 8 9 10 11

Gruppedannelse

Problemformulering

Projektemne

Problemfelt
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Tidsplan 2 - Problemformuleringsseminar seminar til midtvejsevaluering 

Tidsplan 3 - Midtvejsevaluering til projektaflevering 

Metodiske 
overvejelser

Semesterbinding

Litteratur

Samarbejde og aftaler

Arbejdsplan

Deadline

Aktivitet/Ugetal 13 14 15 16 17

Status

Rapportdesign

Indledning og problemfelt

Foreløbigt metodeafsnit

Semesterbinding

Substantielt kapitel

Projektplan

Produkt

Litteratur

Feltarbejde

Deadline

Aktivitet/Ugetal 19 20 21 22

Rettelser fra ME

Optakten

Indledning

Teori

Metode
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Vi vil desuden bruge uge 20 til at læse op til eksamen i kurset Design og konstruktion 2. 

Derudover har vi lavet en fælles aftale, så vi tænker og handler ens i forhold til indholdet til diverse overskrifter, 
så vi ikke grænser os ud fra projektets hovedemne. Vi benytter os af aftalen, da gruppen ønsker en 
overenskomst, når det handler om projektets retning.  

Vi informerer hinanden om vores indbyrdes arbejde, og meddeler hvis noget af arbejdet er færdiggjort. Den 
færdiggjorte tekst skal gennemlæses og læses kritisk. Hvis en af gruppemedlemmerne står uden arbejde skal 
vedkommende arbejde forud på tidsplan, så vi altid er i beskæftigelse. 

De større overskrifter som teori og analyse, som indebærer mange fælles beslutninger skal skrives sammen, 
således at der er fælles forståelse for indholdet. Individuelle ændringer skal markeres med rødt, så det andet 
gruppemedlem kan vurdere og godkende ændringen. 

Vi skal kunne mødes flere gange ugentligt, for at gennemgå individuelle ændringer i de forskellige afsnit, så vi 
får en forståelse for hinandens arbejde og projektets situation. Vi skal være åbne omkring problemer og 
vanskeligheder, så der ikke opstår uoverenskomster og unødige komplikationer.  

Vi skal give hinanden hjemmearbejde, som kan være en skriftlig del eller rettelser af det andet medlems 
arbejde. Alle aftaler skrives ned i arbejdskalenderen og vi forventer, at kunne nå vores lektier inden næste 
møde eller deadline. 

Vejledermøder aftales mellem gruppe og vejleder, den aftalte dato skal skrives ind i arbejdskalenderen. Inden 
hvert møde sender vi en statusopdatering til vejleder med vores situation, hvad vi ønsker hjælp til og vores 
foreløbige projekt. Vejledermødet benyttes når gruppen søger hjælp eller når gruppen oplever uenigheder eller 
når større beslutninger træffes. 

Resultater

Analyse

Produkt

Nedtakt

Deadline
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3.0 | Teori 
3.1 | FYSIK/KEMI DIDAKTIK 
I dette afsnit vil fysik/kemi blive didaktisk redegjort. Fysik/kemididaktik indebærer de refleksioner man som 
fagprofessionel eller anden aktør gør sig omkring fag, undervisning og læring. 
	 Nedenfor vil fysik/kemi blive beskrevet didaktisk ud fra hvordan naturvidenskabelig undervisning og 
mere specifikt fysik/kemiundervisning struktureres i udskolingen.  

Den overordnede undervisningsstruktur i fysik/kemiundervisning bærer meget præg af den temmeligt robuste 
kulturelle arvegods. Altså går undervisningsstrukturen i arv, i.f.a. mange af de træk i den formelle styring af 
faget i dag er præget af den traditionelle undervisningsform, som blev benyttet for mange år tilbage (Norrild, 
2017). 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Altså selvom mål og vejledninger fornys, vil store dele af den gamle struktur stadig bevares. Derfor 
bærer vores nuværende reform, mål, læseplaner og vejledninger præg af den fra 50 år tilbage i tiden (Norrild 
2017). 

Undervisningen bar dengang præg af at underviseren selv skulle fastlægge præcise læremål for hvert af de 
forskellige forløb, dermed kunne undervisningen blive struktureret forskelligt fra lærer til lærer og dermed for 
elevgruppe til elevgruppe. Dog blev de forskellige måder at undervise på holdt op imod konkrete læringsmål 
for undervisningsforløbene, for at sikre, at eleverne lærte dét som de skulle (Undervisningsministeriet, 1966).  
	 I 1989 blev faget fysik/kemi dog moderniseret og man fastsatte hér for første gang et egentlig formål 
med undervisningen. 
	 År senere i 2001 blev der for første gang stillet klare mål for undervisningen i folkeskolen. 
Undervisningsministeren Magrethe Vestager lavede herunder nogle bestemmelser indenfor faget fysik/kemi og 
introducerede her en egentlig læseplan, som indebærer mål for undervisningen. De nye bestemmelser blev 
kaldt klare mål for fysik/kemiundervisningen (Undervisningsministeriet 2001). 
	 Næste store ændring blev i 2004, hvor målene blev ændret til at være obligatoriske. Dette skete med 
Fælles mål 2004 og igen i 2009 hvor målene for de centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF) for 
begge år lyder hhv. (Undervisningsministeriet, 2004, 2009). 
• Fysikkens og kemiens verden 
• Udvikling af naturvidenskabelig erkendelse 
• Anvendelse af fysik/kemi i hverdag og samfund 
• Arbejdsmåder og tankegange 

Igen i 2014 blev der lavet nye målsætninger. Denne gang blev de kaldt for forenklede fælles mål for 2014 og 
her blev det bestemt, at alle naturfag skulle beskrives i en fælles kompetenceskabelon, da alle naturfag ikke 
længere ses adskilt fra hinanden (Uddannelsesministeriet, 2014). Denne kompetenceskabelon bygger på fire 
kompetenceområder, som lyder således: 

Side !  af !14 54



!  
Fysik/kemi og praktisk arbejde

Undersøgelse 
Her skal eleven lære om naturvidenskabelige undersøgelser. Herunder både de tværfaglige 
undersøgelsesmetoder, som er gældende for flere naturvidenskabelige fag, men også for de 
undersøgelsesmetoder, som kun egner sig til et specifikt naturvidenskabeligt fag. 
Modellering 
Under modellering skal eleven udvikle færdigheder indenfor naturvidenskabelige modeller og herunder kunne 
forstå og anvende dem i relevant sammenhæng. Derudover skal eleven også kunne se kritisk på modeller og 
lære at modellerne har begrænsninger og ikke altid fortæller alt. Ligeledes undersøgelseskompetencen er 
nogle modeller fagspecifikke og andre er fælles på tværs af naturvidenskabelige fag. 
Perspektivering 
Under perspektivering skal eleven lære at se deres naturvidenskabelige viden i større perspektiv og dermed 
relatere deres viden til omverdenen. Derudover skal eleven kunne drage paralleller ud i verdenen og herunder 
få en idé om hvordan naturvidenskabelig viden er blevet til. 
Kommunikation 
Kommunikation handler om at give eleven læring indenfor formidling, argumentation, skrivning, læsning og 
selvfølgelig føre en akademisk samtale indenfor naturvidenskab. Kommunikation er en almen kompetence og 
er ikke kun gældende for naturvidenskabelige fag. 
	 Ovenstående kompetenceområder skal altså tages i perspektiv i undervisningen i naturvidenskabelige 
fag og herunder fysik/kemi. Førnævnte punkter er helt essentielle for strukturering af fysik/kemiundervisningen.  

Et undervisningsforløb i fysik/kemi kan rent didaktisk beskrives gennem en relationsmodel bestående af fire 
punkter, som lyder: Læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering (Binau & Norrild, 2015). 	
	 Modellen kan beskrives ud fra en diamant, hvor hvert punkt repræsenterer hvert hjørne på diamanten. 
De forskellige læringsmål er styrende for de andre didaktiske valg i det læringsmålstyret præget 
undervisningsforløb. De modsatrettede hjørner på diamanten har særlig sammenhæng. 
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fig. 1: Relationsmodellen eller “diamanten”. Modellen er visualiseret af gruppen. 

Læringsmål består af det som eleverne læringsmæssigt skal få ud af undervisningen. Læringsmålene er 
forskellige fra emne til emne og derfor kan et læringsmål være meget forskellige. Eksempelvis kunne et 
læringsmål indenfor kompetenceområdet modellering - teknologi og ressourcer være at tegne et diagram af et 
bestemt kredsløb og dernæst selv bygge det. 
	 Overfor læringsmål på diamantmodellen er tegn på læring. Hér indkredses hvilke tegn der kan 
observeres på eleverne, når de er ved at lære noget. Ét af disse kunne være når eleven under et åbent forsøg 
indenfor kompetenceområdet teknologi og ressourcer laver en opstilling af to eller flere pærer og en motor, 
hvor pærerne lyser lige kraftigt og er uafhængige af hinanden. 

Undervisningsaktiviteter udvælges således det fremmer elevernes læring på bedste vis indenfor 
læringsmålene. Her bliver undervisningen udført gennem praksis og understøttes med teori. En 
undervisningsaktivitet kunne eksempelvis være i forbindelse med læring om potentiel energi, hvor eleven løfter 
forskellige lodder på en vægt og dermed praktiserer den potentielle energi der ligger i lodderne, når de flyttes 
(Binau & Norrild, 2015).  
	 Overfor undervisningsaktiviteter er evaluering. Hvilken evaluerings- måde og fokus afhænger af 
læringsmålet, når man ser efter tegn på læring hos eleverne. 

Altså struktureres fysik/kemiundervisningen ud fra relationsmodellen, som blev skitseret ovenfor. Udover 
relationsmodellen bærer naturvidenskabelig undervisning præg af den naturvidenskabelige metode, som 
desuden vil blive beskrevet yderligere i metodeafsnittet (Binau & Norrild, 2015). 
	 Den naturvidenskabelige metode blev først indført i folkeskoleloven i 1975, men har siden fået et øget 
fokus, da undersøgende arbejdsformer er begyndt at fylde mere i undervisningen (Norrild, 2017). 

Undervisning i fysik/kemi skal struktureres efter en bestemt opskrift, men hvordan underviseren mere konkret 
tildeler viden til eleverne varierer efter lærerens egen stil og erfaringer indenfor undervisning. Dog er det et krav, 
at der er i undervisningen bliver opfyldt de fire punkter under kompetenceskabelonen, samt at undervisningen 
lever op til relationsmodellen. 

Nu hvor fysik/kemitimen rent didaktisk er blevet skitseret vil der i følgende afsnit blive taget stilling til elevens 
læring og hvordan eleverne lærer bedst og bedst tilegner sig ny viden i naturvidenskab og herunder fysik/
kemiundervisningen. 
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3.2 | LÆRING OG LÆRINGSTEORI 
Læring er individuel og alle lærer på forskellige måder. Særligt under fysik/kemi har eleverne udvist mangel på 
interesse, hvilket svækker deres tilbøjelighed for at tilegne sig den viden, som underviseren tilbyder. Hvis ikke 
interessen er der, vil viden ikke være relevant for eleven, hvilket vanskeliggør deres tilbøjelighed for, at lagre 
viden i hukommelsen. 

3.2.1 | HUKOMMELSE OG LÆRING 
Mange elever har svært ved at huske alt det som de læser eller bliver undervist i. Der findes mange årsager, 
dog vil vi kun nævne nogle få, men væsentlige. Eleverne keder sig, kan ikke identificere sig med 
undervisningen og husker derfor ikke hvad de får fortalt eller læser. Derudover kan det være fordi lærer ikke er 
grundig 	nok eller bruger for meget tid på teori og repetition. Sidst men ikke mindst kan det være fordi 
elevernes fagbøger på mange måder er gode for indlæring, men ikke giver dem nok redskaber til at kunne 
lagre den mest essentielle viden i langtidshukommelsen (Hansen, Terney & Herlufsholm Skole & Gods). 
  
Hvis den undervisning eleverne kommer til, skal være brugbar skal læringen lagres i langtidshukommelsen. 	 	
	 Hvis ikke der bliver brugt relevante studieteknikker og gode undervisningsmetoder vil stort set intet 
læring sætte sig fast i langtidshukommelsen. Også selvom undervisningen er forståelig og virker meget ligetil, 
vil læringen ikke ”sætte sig fast” automatisk, men kræver en længere proces, før læringen oprigtigt er tilegnet 
(Hansen, Terney & Herlufsholm Skole & Gods). I følgende afsnit vil der blive introduceret begreberne interesse 
indenfor læring og hvordan interessen b.la. kan bidrage til en læringsrig undervisningsgang. 

3.2.2 | INTERESSE OG LÆRING 
Der er blevet foretaget en længere række undersøgelser på tværs af folkeskoler i Danmark som b.la. beviser at 
over en tredjedel af folkeskoleelever fordelt på 30 forskellige skoler, synes at fysik/kemiundervisningen er svær 
at følge med i, dog kan godt og vel alle folkeskoleeleverne se vigtigheden i, at forstå faget (Sjøbjerg og Busch, 
2008). 
	 Derudover står der i fagformålet for fysik/kemi i folkeskolen, at ”Elevernes interesse og nysgerrighed 
over for fysik, kemi, naturvidenskab og teknologi skal udvikles, så de får lyst til at lære mere.” (EMU, 2016). 	 	
	 Dermed er det altså et formelt krav, at undervisning i faget skal være vedkommende og give eleverne 
lyst til at videre reflektere over faget. Derfor er det helt store spørgsmål hvad der skyldes elevernes manglende 
interesse og hvorfor undervisningen ikke altid er vedkommende (nok). Interesse er relativt og ofte forskelligt fra 
person til person, dog findes der teorier indenfor fysik/kemis interessefelter og de mest relevante af disse vil 
blive præsenteret: 

Den første som beskrev interessebegrebet indenfor læring var Dewey, som definerede begrebet genuine 
interest (1913), som betyder ægte interesse. Dette begreb skelner ikke mellem det man gør og det som man 
har lyst til at gøre. Dette betyder, at al indlæring kommer af sig selv, når man laver noget man har lyst til og er 
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nysgerrig efter. Dewey mener altså, at når først der er interesse, kommer læring og dermed er uafhængige af 
hinanden. 
	 Trods ovenstående bliver der under mere moderne interesseforskning skelnet mellem den 
situationelle- og individuelle interesse (Dohn, 2007). Selvom der skelnes mellem førnævnte interessetyper, kan 
de dog begge spille ind i en undervisningssituation og dermed anses som et dualistisk begreb. 

Den situationelle interesse opstår oftest meget spontant og bliver påvirket af ydre stimuli, således det udløser 
en positiv reaktion på den som oplever det. Denne type interesse kan være impulsiv og derfor komme meget 
pludseligt. Dette kunne være når en ny viden skal bruges til at forstå nogle nye sammenhænge, hvorpå viden 
assimileres eksisterende viden (Krapp, 2005). 
	 Denne interesse forsøger mange lærere at opnå, da det er oplagt at fange elevernes interesse, dog 
oplever mange lærere at interessen daler efter blot 5 minutter af timen, da det er her eleverne opnår den 
situationelle interesse, eller ej. 

Den individuelle interesse står i modsætning til den situationelle interesse. Den individuelle interesse er dermed 
ikke impulsiv, men vedholdende og derfor holder interessen. Dog starter den individuelle interesse som 
situationel interesse, hvilket betyder at det kræver noget støtte udefra, som kan bevirke, at den første 
situationelle interesse “sidder fast” og dermed bliver til en individuel interesse (Hidi & Renninger, 2006). 
	 Selvfølgelig foretrækker alle undervisere, at deres elever får så meget ud af undervisningen som muligt 
og dermed har lyst til at lære. Derfor er det vigtigt at der er motivation for at lære. I modsætning til interesse er 
motivationen mere en proces, som oftest er beskrevet som vores læring, som er præget af drivkraften for 
tænkning og handling (Illeris, 2009). Ligeledes interesse, er motivation individuel og derfor forskellig fra person 
til person. 

Både interesse og motivation spiller altså en stor rolle i fysik/kemiundervisningen. Der findes flere faktorer, som 
kan bidrage til en mere interessant og motiverende undervisningstime og herunder kan praktisk arbejde 
bidrage til at stimulere eleverne. En længere række fysik/kemiundervisere blev under en undersøgelse spurgt 
om hvorfor laboratoriearbejde indgår i fysik/kemiundervisningen, hvorpå resultaterne b.la. blev (uddrag)(Hviid, 
J. Norrild, P. og Sillasen, M., 2017): 
• Grundet det er et krav for fælles mål i bekendtgørelsen 
• Grundet det virker motiverende og stimulerende på eleverne 
• Grundet de praktiske forsøg afleder spørgsmål, som virke til at motivere eleverne til videre refleksion og 

undersøgelse 
• Grundet de praktiske forsøg giver eleverne bedre forståelse for teori 
• Grundet de praktisk forsøg er underholdende for eleverne, aflaster underviseren, samt træner eleverne i 

samarbejde 

Altså bevirker praktiske forsøg og laboratoriearbejde til at være fordelagtigt for fysik/kemielever, dog er det ikke 
alle, som mener at fysik og kemi bør bære præg af praktiske forsøg og laboratoriearbejde. 
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I følgende afsnit vil der blive præsenteret to teoretikere, med hver deres holdning til praktisk arbejde i.f.a. 
forsøg og eksperimenter i fysik/kemifaget. 

Jens Hviid (herunder Hviid) er lærer og pædagogisk konsulent. Han beskæftiger sig med at undervise, samt 
arbejder han som pædagogisk konsulent for læreres efter- og videreuddannelser ved UC SYD. Derudover har 
han en omfattende forfattervirksomhed og har desuden meget erfaren indenfor uddannelse af fysik/kemilærere 
(Norrild, P. og Sillasen, M, 2017). 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Hviid mener, at der i naturvidenskabelige fag spiller laboratoriearbejde og eksperimenter en stor rolle. 
Hviid, samt mange undervisere taler for praktisk arbejde i fysik/kemitimerne, da det er b.la. hér eleverne lærer 
om den naturvidenskabelige metode, og om at arbejde systematisk. Derudover er laboratoriearbejde, samt 
eksperimenter bevist at virke motiverende og stimulerende for eleverne, samt give blod på tanden til videre 
undersøgelse (Hviid, J. Norrild, P. og Sillasen, M., 2017). Derudover fremhæver Hviid, at forsøg og 
eksperimenter gavner elevens fortrolighed og erfaring med apparater og udstyr, samt træner elevernes 
samarbejde med hinanden. 
  
Derek Hodson er naturfagsdidaktiker og har b.la. skrevet artikelen “A Critical Look at Practical Work in School 
Science” (2008). Han har 40 års erfaring indenfor lærers uddannelse indenfor naturvidenskab og herunder 
indenfor folkeskoleniveau til universitetsniveau (Hodson, 2019). 	 	 	 	 	 	 	
	 Derek Hodson (herunder Hodson) mener dog ikke at det praktiske arbejde er så positivt som 
førnævnt. Hodson anlægger et mere kritisk syn på eksperimenterne og generelt praktisk arbejde i folkeskolen 
og gør sig derfor upopulær hos Hviid og mange undervisere. Han fortæller, at praktisk arbejde er ringe forstået, 
sammenrodet og meget ineffektivt (Hodson, 2008). 
	 Hodson kritiserer hvert punkt på listen over de vigtigste grunde til at anvende praktisk arbejde i 
naturvidenskabelige fag, hvorpå Hviid støtter op på dem. Disse grunde vil blive præsenteret nedenfor, samt 
begge teoretikeres holdning til dem: 

• At motivere ved at stimulere interesse og inspiration 
Herunder fortæller Hodson, at det er urealistisk at mene, at alle elever vil blive motiveret grundet praktisk 
arbejde. Han fortæller at “... mens mindre børn nogle gange motiveres bare ved muligheden for at betjene et 
apparat eller lave målinger, så kræver motivationen af ældre børn ofte en kognitiv stimulus som at udforske 
ideer …” (Hodson, 2008). 
	 Hviid mener derimod som sagt, at det praktiske arbejde går hånd i hånd med interesse og inspiration, 
da det giver eleverne nogle bredere rammer for indlæring, da det giver dem muligheden for at teste de fysiske 
love, frem for begive sig ud i en fagbog fyldt med facitlister. 
• At undervise i laboratoriefærdigheder 
Her fremhæver Hodson at det er de færreste af laboratorieredskaberne, som rent faktisk har relevans for den 
virkelige verden. Han beskriver helt specifikt, at tonegeneratorer og titreringsburetter eksempelvis ingen 
relevans har for senere liv og uddannelse. Dermed pointerer Hodson, at lærer i folkeskolen i stedet bør 
undervise i cases fra det virkelige liv, hvor der undervises i færdigheder, der har relevans for yderlig læring 
(Hodson, 2008). 
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	 Her mener Hviid at erfaring indenfor laboratoriet er relevant og mange af de laboratorieforsøg som 
bliver lavet under praktisk arbejde også har relevans for virkelige situationer. 
• Læring af naturfaglig viden og arbejdsmetoder 
Ifølge Hodson er der ingen reel positiv sammenhæng mellem praktisk arbejde i folkeskolen og den læring som 
tilegnes hos eleverne sammenlignet med de andre undervisningsstile. Hodson påpeger ud fra et amerikansk 
studie, at det kun var gennem laboratoriefærdigheder, det praktiske arbejde viste sig at være fordelagtig ift. 
øvrige to metoder (forelæsning/diskussion, forelæsning/lærerdemonstration/diskussion) (Hodson, 2008). 
• Naturvidenskabelig holdning og tilgang 
Herunder argumenterer Hodson for, at eleverne i folkeskolen har tendens til at efterstræbe det “rigtige resultat” 
og hvad der efter manual burde ske, frem for at lade kemien “gå sin gang” og dermed arbejde med den 
naturvidenskabelige metode. Han påpeger at elever også kan udvikle et stereotypt forhold til fysik/kemi som 
verdensfjern, hvilket strengt modvirker andre bestræbelser, for at øge egen interesse (Hodson, 2008). 
	 Hodson mener altså ikke at praktisk arbejde nødvendigvis er fordelagtigt for 
naturvidenskabsundervisningen og dermed kan erstattes for mere effektive undervisningsstile (Hodson, 2008).  

Dermed strider Hodsons holdning mod Hviid og de undervisere, som Hviid brugte i hans undersøgelse. 	 	
	 Ovenstående teoretikere og teorier for praktisk arbejde i fysik/kemi vil blive analyseret i forhold til 
hinanden og undersøgt i forlængelse med vores empiriske undersøgelse senere i rapporten. 
	 Der findes altså flere gode grunde til at inddrage praktisk arbejde i fysik/kemilokalet. Én af de mest 
centrale grunde til det er, at det virker motiverende på eleverne og giver dem lyst til at arbejde med emnet.  

Nogle kompetenceområder indenfor fysik/kemi er tungere end andre og nogle områder skaber interesse og 
motivation for flere elever og andre færre. Derfor er det meget essentielt at inddrage praktisk arbejde i 
undervisning under de kompetenceområder, som eleverne synes er svære, kedelige, uinteressante osv. Hvis et 
bestemt kompetenceområde er uinteressant for eleverne kan praktisk arbejde inddrage i form af forsøg og 
eksperimenter for at gøre timen mere vedkommende og motiverende. 

Dermed kan en fysik/kemi times struktureres efter praktisk arbejde for at opnå maksimal motivation hos 
eleverne. I følgende afsnit vil den “gode” og motiverende undervisningstime i fysik/kemi blive fremlagt i 
følgende afsnit. 

3.3 | DEN MOTIVERENDE FYSIK/KEMITIME 
Praktisk arbejde er vigtigt i en lærerig fysik/kemitime, men står sjældent alene. Det praktiske arbejde ses oftest 
i forlængelse med teorigennemgange eller opgaveløsning, hvorpå det praktiske arbejde i forbindelse med 
eksperimenter eller forsøg skal bidrage til at bekræfte eller afkræfte elevernes hypotese i forlængelse med den 
naturvidenskabelige metode.  

Hvad der udover praktisk arbejde gør en fysik/kemitime mere motiverende og interessant er individuelt og 
dermed svært at stille alle elevernes interesse på samme tid. Elevers interesse er forskellig, dog kan 
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underviseren gøre faget mere vedkommende ved hjælp af interaktive hjælpemidler gennem powerpoints, 
videoer, film osv. Dog vil vi i denne rapport fokusere på det praktiske arbejde i undervisningen som 
motivationsfaktor, da motivationen under praktisk arbejde er gældende for en stor andel af eleverne (Hviid, J. 
Norrild, P. og Sillasen, M., 2017). 

Det grundlæggende formål ved inddragelse af praktisk arbejde i fysik/kemiundervisningen er, at skabe bro 
mellem praksis og teori, hvilket typisk ses i forbindelse med den naturvidenskabelige metode (se metode). 
Praksis er det område hvor genstande kan opleves, ses og berøres, hvorpå teori er det område som består af 
tankegange, modeller og teorier. Dermed skal det praktiske arbejde i undervisningen skabe en forbindelse med 
de førnævnte, for at få undervisningen til at gå op i højere enhed. Dermed skal den gode fysik/kemitime ikke 
udelukkende bestå af praksis- eller teoriundervisning, men derimod et sted imellem. Elever i fysik/kemi lærer 
altså kun noget, hvis de undersøgelser de beskæftiger sig med er “hands-on” og “minds-on” (Millar, 2014). 
	 Derfor benyttes den naturvidenskabelige metode ofte i fysik/kemi, da metoden typisk er bestående af 
en teoretisk del og en praktiserende del, hvorpå eleven altid enten vil på bekræftet eller afkræftet en hypotese, 
hvorpå resultatet heraf vil lagres i hukommelsen. 

Det er vanskeligt at designe en undervisningtime, således at alle elever er engagerede og motiverede fra 
begyndelsen af timen til sidste minut. Dog findes der didaktik, som gennemgår faget gennem spørgeordene: 
hvad, hvorfor og hvordan. Herunder b.la. fagets indhold, metoder og forholdet mellem videnskabsfag og 
øvrige skolefag. Didaktik indenfor fysik/kemi berører desuden hvordan “den gode“ undervisningstime kan 
struktureres så motivation og læring er på højniveau og det vil blive præsenteret i følgende afsnit (Hviid, J. 
Norrild, P. og Sillasen, M., 2017). 
	 Under kerneområderne indenfor fysik/kemi bliver man blandt andet introduceret til emner som 
magnetisme, syrer og baser, bølger og svingninger, radioaktivitet osv. Dog ligger disse emner ofte meget fjernt 
udskolingselevernes interesseområde og derfor kan det være svært at finde motivationen til at begå sig med 
det. Derfor er det lærerens ansvar at gøre førnævnte emner mere interessante, således eleverne får lyst til at 
lære om det. Som nævnt tidligere er det lærerens ansvar at gøre undervisningen vedkommende for eleverne 
og en løsning til det kunne være, at tage udgangspunkt i emner som “tidevand”, “regnbuer” eller 
“sæbebobler”, hvor disse emner alle er naturvidenskabelige fænomener som kan forklares gennem 
kerneområderne for de fælles mål. Altså kan man vælge at dykke ned i emner, som flere elever vil have 
interesse for at dykke ned i. Dermed kan underviseren bruge kreativ tænkning til at komme i mål med de 
obligatoriske kerneområder indenfor fysik/kemi, således det gør pensum mere identificerende for eleverne 
(Hviid, Norrild og Sillasen, 2017). 

Som nævnt tidligere er den gode fysik/kemitime både indholdsrig indenfor teori og praksis. Da denne opgave 
primært kredser om det praktiske arbejde i fysik/kemi, vil der i følgende afsnit blive introduceret til hvilke 
opstillinger, værktøjer og metoder, som synes at gavne eleverne som anvender dem. 
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3.4 | DET LÆRERIGE FORSØG 
I denne opgave bliver der taget udgangspunkt i målgruppen, udskolingselever, derfor er vi opmærksomme på, 
at målgruppens erfaringer indenfor laboratorieudstyr og opstillinger kan variere. 

Under forsøg i fysik/kemi bliver der typisk skelnet mellem de åbne og lukkede forsøg. De lukkede forsøg er i 
nogle sammenhænge struktureret således, at forsøgene skal vise en helt konkret sammenhæng i forhold til en 
bestemt problemstilling. 
	 De lukkede forsøg kan i nogle tilfælde være fordelagtige for udskolingseleverne, dog niveaumæssigt 
henvender de lukkede forsøg sig til de nyest ankomne, altså 7. klasse. De lukkede forsøg har i modsætning til 
de åbne forsøg nogle rammer, som gør øvelserne mere håndgribelige og realistiske for nybegynderne. De 
lukkede forsøg kan eksempelvis bestå af, at eleverne undersøger vands kogepunkt og hvornår væsken 
ændrer form. I dette forsøg vil eleverne have konkret udstyr bestående af et stativ, en bunsenbrænder, en 
målebægre og et termometer. Ud fra dette udstyr kan eleverne lave en opstilling, hvor de kan teste væskens 
kogepunkt og er dermed meget begrænset for muligheder. Altså er de lukkede forsøg typisk en lineær proces, 
hvor alle eleverne opnår samme erfaringer. 

Når eleverne har tilegnet sig mere laboratorieerfaring og føler sig bedre tilpas i laboratoriet, kan de begive sig 
ud i de åbne forsøg. De åbne forsøg står i modsætning til de lukkede forsøg og giver eleverne flere muligheder 
for at eksperimentere selv uden at have en gennemført opskrift, som fortæller fremgangsmåden til punkt og 
prikke. 
	 I 9. klasse har eleverne nok laboratorieerfaring til at begå sig i laboratoriet og er vant til miljøet. Derfor 
egner de åbne forsøg sig meget til den erfarne andel af udskolingen.  
	 Et åbent forsøg kunne i modsætning til sidstnævnte eksempel være eleverne som tester forskellige 
stoffers tilstandsformer. Her kunne underviseren begrænse forsøget en smule ved at stille materialer til 
rådighed, som eleverne enten kan smelte, koge eller fryse. Dermed kan eleverne selv forske i materialers 
tilstandsformer og notere deres personlige resultater. På denne måde har eleverne mere eller mindre frit spil i 
laboratoriet, da de kan eksperimentere med forsøgene. 

Begge typer forsøg har fordele og ulemper og kan gavne nogle klassetrin mere end andre. Som nævnt tidligere 
kan de lukkede forsøg henvende sig mere til de mindst erfarne indenfor laboratoriet og de åbne forsøg kan 
henvende sig til de mest erfarne udskolingselever. 
	 I nogle tilfælde kan de lukkede forsøg være de mest tjenlige, selv for de mest erfarne udskolingselever, 
da nogle emner indenfor pensum for nogle er mere komplekse, kan det gavne eleverne at have en mere 
konkret fremgangsmåde at følge. På den måde kan eleverne forstå fysik/kemi emnet grundlæggende før de 
begår sig med de mere åbne fremgangsmåder, hvor de kan arbejde mere frit (Hviid, J. Norrild, P. og Sillasen, 
M., 2017). 

Forsøget skal kunne gavne elevernes forståelse, og derfor vælger vi at undersøge hvilken praksis, som er mest 
lærerig til at formidle læring. Eftersom målgruppen er fysik/kemielever, mener vi at forsøget skal indebære 
deres fysiske deltagelse. I følgende afsnit vil vi præsentere formidlingsformer, som vil gavne forsøgets indhold. 
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3.5 | PÆDAGOGIK OG FORMIDLING 
Indenfor formidling bliver vi introduceret til Thomas Aastrup Rømer (herunder Rømer), som er lektor i 
pædagogisk filosofi ved institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) på Aarhus Universitet (Mårtensson, B. 
2013). Rømer introducer os til forskellige former arbejdsformer af formidling blandt skoleelever. Den første 
formidlingsmetode er gennem den rene pædagogik, som er en måde at formidle læring på gennem 
pædagogikken, hvor eleverne selv har frie tøjler til at danne forståelse. Det rene pædagogik handler primært 
om metodens anvendelse og dens sociale kompetencer. Dette vil sige, at den rene pædagogik er fri i sin 
tolkning, så eleven overordnet lærer bedst selv. 
	 Rømer beskriver den rene pædagogik indenfor to rammer. Ren pædagogik 1, som har fokus på at 
udvikle metoder. Han mener at eleverne skal have kendskab til læringsmetoderne trin for trin, og at eleverne 
skal undervises indenfor forståelsen for metoderne. Eleven skal forstå vigtigheden i metoderne og hvilket 
alternativt syn det giver undervisningen, således elevens viden kan føres videre og videreudvikle metoden selv. 
	 Ren pædagogik 2 nævner en anden central rolle udover metoden. I den rene pædagogik 2 skal der 
opstå et fællesskab. Således at eleven er inkluderet og en del af fællesskabets sociale kompetencer. Disse 
faktorer beskriver Rømer som værende vigtige i forhold til elevens egen udvikling og forståelse af formidlingen. 
Selve formidlingen er relevant at kende til, da formidlingen skaber central forståelse for, hvad der findes 
nødvendig for børns læring. 
	 En tilhørende formidlingsmetode, som Rømer introducerer os for, er den urene pædagogik, som 
ligeledes er en måde at formidle læringen blandt elever, dog er formidlingen langt mere indsnævret, som gør at 
eleven kun får den nødvendige viden, da den teoretiske læren drøftes bredt og alt for kritisk. Pædagogikken 
forstås oftest i kulturhistorisk viden. Til forskel for den rene pædagogik er den urene pædagogiks læringsteori 
altså meget komprimeret. Metoden lægger op til, at eleverne lærer som hold uden sociale kompetencer, hvor 
undervisningen foregår struktureret og viden fører mod en bestemt retning (Mårtensson, B. 2013). 

3.6 | EKSPERIMENTEL LÆRING 
Ved eksperimentel læring er der i denne sammenhæng tale om når elever selv planlægger, udfører og 
reflekterer over en given problemstilling i et laboratorielignende miljø. Her har eleverne altså mulighed for at 
eksperimentere med naturvidenskabelige fænomener og høste egne resultater til egen refleksion.  
	 Den eksperimentelle læring er en obligatorisk del af fysik/kemi i folkeskolen og ligeledes øvrige 
uddannelsesniveauer. Eksperimentel læring fremmer teoretisk læring og teoretisk læring fremmer 
eksperimentel læring, derfor er det dog vigtigt, at en god undervisningstime består af godt fra begge verdener. 

Nu hvor undervisningen både overordnet og pædagogisk er blevet omridset, vil der i følgende afsnit blive 
introduceret til science-centre og deres måde at undervise elever naturvidenskab på. 
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4.0 | Metode 
I opfølgende afsnit vil der blive redegjort for de metoder som er blevet anvendt i rapporten. Ydermere vil 
metodernes formål og relevans i dette projekts kontekst blive formidlet og forklaret. 

4.1 | TRIN-MODELLEN, TEKNOLOGISKE SYSTEMER & 
ARTEFAKTER 
Da semesterprojektet er forankret i Teknologiske Systemer & Artefakter, vælger vi den centrale læren om TRIN-
modellen som kurset tager udgangspunkt i. TRIN-modellen består af 6 trin, der anses for at være redskaber til 
analysering af et teknologisk produkt. Trin modellen lyder således: 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer 

I det første trin vil det endelige teknologiske produkt beskrives ud fra hvilke centrale materialer og teknologiske 
systemer der skal til for at få produktets styrefunktion til at fungere. Det samlede teknologiske system som vi 
benytter vil blive forklaret, samt vigtigheden med henblik på produktet (Jørgensen, 2015). 

2. Teknologiers artefakter 

I andet trin forklares begrebet artefakt. Artefaktet er menneskeskabt og kan bestå af flere dele, som skiller sig 
væk fra de naturlige processer. For artefaktet er teknologisk, skal den have en funktion inden for teknologien. 		
Teknologiens artefakter beskriver de bindinger, som får det elektroniske apparat funktionsevne til at virke 
(Jørgensen, 2015).   

3. Teknologiers utilsigtede effekter 

Ved undersøgelse af utilsigtede effekter, vil vi på forhånd evaluere hvilke problemer produktet kan have. For at 
skabe større overblik kan man dele problemerne op i risici, økonomi og designfejl. Hvormed vil det være 
gennemskueligt at undersøge hvor problemet egentlig ligger og hvor man skal arbejde sig frem til 
løsningsmuligheder (Jørgensen, 2015). 

4. Teknologiske systemer 

Et teknologisk system består af sammensatte teknologiske artefakter, der består af bestemte funktioner med 
indflydelse på menneskets behov. Ud fra relevant materiale og kursusgange kan vi vurdere teknologiske 
systemer, som værende et system af teknologiske artefakter, hvor man typisk ser bort fra de sociale 
forbindelser (Jørgensen, 2015). 

5. Modeller af teknologier 

Vi er under kurset TSA blevet introduceret for de forskellige former af modeller, henholdsvis den tekniske, 
visuelle og fysiske præsentation, som hver beskriver en handling eller genstand, hvor vigtige elementer af 
hændelsen bliver udforsket. Modellerne benyttes som et epistemiske værktøj til at gengive og visualisere 
handlingen. Modellens effekt kan være uafhængig, og kan variere ud fra formålet (Jørgensen, 2015). 
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6. Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier 

Innovationen er en udvikling af nye idé til produkt eller en forbedring til processer. Vi ser forskellen på 
innovations betydning, ved at opdele innovation enten som invention, eller som betydende opfindelse i forhold 
til diffusion, der omhandler opfindelsens spredning. (Jørgensen, 2015) 

TRIN-modellen er god til at klargøre produktets opbygning og konkretisere effekter forskeren har set bort fra. 
Metoden skaber en god forståelse af det teknologiske produkt, hvor læseren vil have mulighed for en 
uddybende teknologisk forklaring på selve produktet. Vi vælger specifikke trin ud, som vi mener vil bringe mest 
gavn af analysen af vores færdige forsøg bedst og vil være overskuelig at arbejde med. 

Vi vælger at benytte os af trin 1, 3, 5, og 6, da disse trin vil give en grundig teknisk beskrivelse over det færdige 
teknologiske produkt. 

I trin 5 ønsker vi at designe et praktisk fysik-/kemiforsøg, som skal lære målgruppen om energiens størrelse, 
som desuden vil være grundlaget for TRIN-modellens analyse. I analysen vil der indgå en forklaring af den 
innovation af en forbedrede læringsforståelse og forsøg til et bestemt undervisningsemne i fysik/kemi, som 
skrives ud fra trin 6. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 I trin 1 vil vi redegøre for de indre mekanismer produktet besidder. De indre mekanismer er små og 
store dele af sammensætningen, som skal bruges i samspil for en samlet styrefunktion før det teknologiske 
produkt kan fungere optimalt. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Derudover kigger vi på de utilsigtede effekter i trin 3, som vurderes ud fra hvilke utilsigtede effekter 
forsøget og produktet kan have for vores målgruppe. 

4.2 | ETNOGRAFISK METODE OG FELTUNDERSØGELSE 
GENNEM OBSERVATION  
Vi ønsker at arbejde ude i feltet, hvor vi får mulighed for at indsamle den empiriske data, som er essentiel for 
projektets fremgang. Herunder arbejder vi eksempelvis med observation og det kvalitative interview, som 
begge er metoder fra den etnografiske metode. 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Etnografisk metode bliver typisk brugt ude i feltarbejdet, hvor forskeren laver undersøgelser og 
forstudier ud fra menneskets adfærdsmønstre, hvilket kan foregå kvalitativ eller kvantitativt (Vallgårda, Nielsen & 
Hansen, 2011). Ved at benytte sig af de etnografiske metoder får man mulighed for at danne forståelse 
indenfor et bestemt fænomen med udgangspunkt i menneskelige handlinger. Indenfor de etnografiske 
metoder er der en bred tilgang til analysen, hvis man tager interviewet og observationen som udgangspunkt er 
der kropslige, sproglige og bestemte handlinger man hvert kan skabe forskellig forståelse for, derfor er 
argumentation og dokumentation et vigtigt værktøj for analysen, når man skal beskrive og forklare relevante 
handlinger hos observanterne, store som små. Den etnografiske tilgang er særlig brugbar når man arbejder 
indenfor stramme tidsrammer, og hvis man ønsker at skabe forståelse og indtryk på et bestemt miljø og eller 
en målgruppe (Vallgårda, Nielsen & Hansen, 2011).	 	 	 	 	 	 	 	
	 Selve observation som metode er nyttig, hvis man ønsker at erfare en bestemt begivenhed. Vi vælger 
at kombinere metoden med det kvalitative interview, da denne empiriske undersøgelse vil kunne skabe en 
kompleks fortolkning af problemet og dermed bidrage til at besvare vores problemformulering. Formålet med 
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observationsmetoden er at undersøge den menneskelige adfærd og hvilke handlinger målgruppen foretager 
sig. Under observationen arbejder man fysisk på et område, hvor der opstår bestemte handlinger, 
adfærdsmønstre eller fænomener som er relevante at observere i forbindelse med problemet (Vallgårda, 
Nielsen & Hansen, 2011).   

Der er flere kompetencer og retningslinjer man skal være forberedt når man arbejder med observationen som 
metode. Der er forskellige roller som egner sig til at danne fokuspunkter indenfor bestemte områder. Denne 
rollefordeling bliver beskrevet af Raymond Gold, hvor han både ser positivt og negativt på rollernes 
handlingsmønstre. De 4 forskellige observationsroller lyder således: Den totale deltager, Deltageren som 
observatør, Observatøren som deltager og Den totale observatør (Kristiansen, Krogstrup, 1999). 	 	 	
De forskellige roller vil fokusere på et bestemt grundlag og observations handling, hvorefter forskeren kan 
danne det resultat som der er lagt målsætninger for (Kristiansen, Krogstrup, 1999).	 	 	 	 	
	 Den første observations rolle Raymond Gold beskriver er Den Totale Deltager, når man arbejder med 
Den Totale Deltager har forskeren holdt handlingen at observere skjult. Hvilket betyder aktørerne som ønskes 
observeret ikke er klar over forskerens iagttagelser. Gold ser en problematik i, at aktørerne vil blive distraheret 
af situationen og derved påvirke handlingen. Gold ser en nødvendighed i, at forskeren skal kunne interagere 
med aktørerne for at kunne virke neutral og naturlig indenfor deres omgivelser, det en nødvendighed da 
forskeren ønsker at danne indblik i aktørens hverdagsliv. (Kristiansen, Krogstrup, 1999)	 	 	 	
	 Dernæst beskriver Gold Deltageren Som Observatør-rollen. Forskeren under Deltager Som 
Observatør-rollen skal her interagere med aktørerne, i større grad end den førhen nævnte Totale Deltager-rolle. 
Forskeren skal her danne bekendtskab til bestemte aktører under feltarbejdet, som observeres. Her vil 
aktørerne medvirke til den brugbare information som er aktuel for forskeren, forskeren her vil danne bredere 
viden og kundskab indenfor emnet. Dog beskriver Gold at troværdigheden ikke altid er lige gældende, hvorved 
dybe forklaringer under den mundtlige indsamling er tællende. (Kristiansen, Krogstrup, 1999)	 	 	
	 En anden observation rolle Gold beskriver er Observatøren Som Deltager, observations rollen bliver 
beskrevet således at tydeliggørelsen af forskerens iagttagelser er aktørerne bevidst med. Forskeren har her 
offentliggjort hans rolle, hvoraf aktørerne skal fortsætte deres rutiner. Gold fastslår en problematik, da aktørerne 
kan have en tendens at handle og bevæge sig på en mere opstillet måde, hvis der er manglende forståelse fra 
begge synsvinkler. (Kristiansen, Krogstrup, 1999)	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Den sidste observations rolle, som bliver beskrevet, er Den Totale observatør. Observations rollen 
består alene kun af observation. Med det menes at forskeren ikke indgår nogen social kontekst med aktørerne 
i området. Forskeren skal kun observere og iagttage diverse situationer, der foregår blandt aktørerne. Om 
aktørerne har anelse for forskeren iagttagelser er op til den individuelle, samt om det påvirker handlingerne 
(Kristiansen, Krogstrup, 1999). 

Den første observation foregik i tidsrummet klokken 10:30 til 11:30 d. 25. marts 2019. Herunder fokuserede vi 
på de handlingsmønstre de besøgende har på de forskellige afdelinger som Experimentarium har. Vi 
observerer hver afdeling for at undersøge den aktivitet, som var foregående. Vi formår at danne overblik over 
alle afdelingerne, hvor 5 af afdelingerne, repræsentativt indikerer forskellig aktivitetsniveau og forskellige 
popularitetsniveau. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Under den første observation benytter vi os af Den Totale Observatør som Gold beskriver. Vi vælger denne 
observationsrolle, da vi blot ønsker et overblik over de forskellige reaktioner fra de besøgende. 	 	 	
	 Observationsmetoden resulterede i, at vi fik hurtigt kendskab til Experimentariums afdelinger, og en 
forståelse over hvordan eleverne foreholder sig til afdelingernes udstillinger. Hvis der skete en bestemt handling 
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ud fra en af afdelingernes udstilling, blev dette skrevet i vores notater. De afdelinger er udvalgt efter hvad, der 
er mest interessant at sammenligne efter, men også de afdelinger som skilte sig ud efter de besøgenes 
handlingsmønstre.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Den anden observation var samme dag, blot i tidsrummet 12:30 til 13:30. Efter første observation 
havde vi fået kendskab til de forskellige afdelingers popularitet og handlingsmønstre. Ud fra første observation 
var der en udstilling som skilte sig ud fra de andre, hvilket gjorde at vi valgte at lave en mere fyldestgørende 
observation af den bestemte afdeling, for at undersøge hvad der kunne resultere i den manglede aktivitet og 
popularitet. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Under anden observation benyttede vi observationsrollen Den Totale Deltager som Gold beskriver. 
Denne observationsrolle bevirker således at aktørende ikke opfanger vores essentielle opgave, at observere. 
For at gøre observationen naturlig interagerer vi med aktørernes handlinger, således at vi afprøver de forskellige 
udstillinger i afdelingen, samtidig med at vi observerer. Vi kommunikerer ikke med aktørerne, men prøver at 
forstå deres handlinger ud fra observationen. Under observationen prøver de forskellige udstillinger i 
afdelingen, for at virke så naturlige som muligt. De observationer som vi foretog, blev efterfølgende skrevet ned 
i vores notater. 

I forbindelse med det kvalitative interview (som vil blive præsenteret), kan det kan ligne, at vi benytter 
Deltageren Som Observatørrollen, grundet den viden vi skaber gennem interviewet med en medarbejder. Men 
da medarbejderen ikke er del af observanterne, benytter vi ikke denne observationsrolle som Gold beskriver. 		
	 Derudover giver det kvalitative interview en oversigt over Experimentarium som helhed, fra deres 
målgruppe, erindringer og deres personlige holdninger, som rækker væk fra observationens fokuspunkter.  

4.3 | ETNOGRAFISK METODE OG FELTUNDERSØGELSE 
- KVALITATIV METODE GENNEM INTERVIEW  
Udover ovenstående ønsker vi desuden at arbejde med det kvalitative interview. Interviewet hører under den 
etnografiske metode og hører til under den kvalitative metode. Den kvalitative metode beskæftiger sig med de 
menneskelige forhold inden for hverdagslivet og samfundsproblematikker, hvor det indsamlet empiri skabes 
gennem kommunikation. Kommunikationen er her den centrale part, der skaber forståelse mellem forsker og 
aktør (Vallgårda, Nielsen & Hansen, 2011). Igen vil analysen blive forstået ud fra forskerens fortolkning, da 
empiri kan formuleres forskelligt. 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Eksempelvis kan den almene kommunikation fortolkes, da forskeren kan have flere antagelser af det 
aktøren fortæller. Endvidere kan man gennem kropssprog bedre forstå aktørens udtalelser, i forhold til hvis 
aktøren fortæller noget, som overhovedet ikke stemmer overens med kropssproget. Her kan man eksempelvis 
tolke at det kan skyldes nervøsitet, som kunne være en fejlkilde. Forskeren kan i sidste ende selv udvælge de 
væsentligste udsagn fra interviewet, som er nyttigt så længe der er sammenhæng til empirien (Vallgårda, 
Nielsen & Hansen, 2011). 

Vi forholder os til den kvalitative metode fremfor den kvantitative metode, eftersom de kvantitative metoder 
læner sig op af data, tal og statistikker til opnåelse af årsagsmæssige forklaringer. Her mener vi selv, at 
metoden ikke skaber den mest forklarende og personlige information som vi selv er ude efter. (Pedersen, 
Nielsen, 2001) 
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Vi tager udgangspunkt i den kvalitative metode, da vi ønsker at bruge det kvalitative interview. Interviewet vil 
frembringe den viden, som vi tilegner os gennem erfaringer og ikke kan finde på internettet. Empirien vil skabe 
afgrænsninger i problemfeltet og vil blive benyttet til at bekræfte eller afkræfte vores hypoteser. 	 	 	
	 Typisk har forskeren en indledende problemstilling, hvor der mangel på den dybdegående forståelse 
og brugerforståelse. Interviewet er mere grundig og personlig, så forskeren selv danner overblik og bredere 
forståelse på den bestemte situation. Forskeren skal sætte sig ind i aktørens perspektiv, for selv at kunne 
forstå de personlige og individuelle forhold. Ud fra interviews typer kræver metoden typisk meget 
planlægningen, hvilket skyldes de forskellige faktorer der kan påvirke interviewets og resultatets retning. 
Intervieweren skal være bevidst om målsætningen og skal være forberedt på utilsigtede handlinger. 	 	 	
	 Eksempelvis har vi lært i undervisningen, at det ”gode” interview er hvor aktøren føler sig tilpas i 
omgivelserne og situationen, heriblandt hvordan vi formulerer og kommunikerer har været central læren, så 
aktøren ikke føler sig anspændt. Derudover har vi også lært hvordan vi skal opstille spørgsmål og hvilken effekt 
det har. Samt hvordan vi selv skal guide interviewet til vores målsætning. 

Ligesom observationen kan man inddele interviewet i alternative typer som beskrives af Steinar Kvale og 
Svend Brinkman. De beskriver i alt 5 former af interviewet, hvor hver fordeling af interviews type bliver forklaret 
således med hensigten og hvilken effekt det giver på afkommet (Kvale og Brinkman, 2015). 

Kvale og Brinkman beskriver Det uformelle interview, der ofte starter ud fra en samtale, og sådan forbliver 
interviewe, hvilket skyldes der ingen fast struktur, eftersom der minimalt planlæggelse indgået. Intervieweren 
har generelt lidt kontrol over svarene, og selve resultatet kan ryge helt af sporet. Som krav til den uformelle 
interview kræver det, at forskeren har en god hukommelse, da der ingen lydoptagelser er af interviewet. Denne 
interviewform benyttes typisk i starten af feltarbejde for at danne kontakt med aktøren (Kvale og Brinkman, 
2015). 

En anden interviewform, som bliver beskrevet, er det ustrukturerede interview. Denne interviewform foregår 
således i en mere formel interviewsituation, hvor forskeren har et emne at spørge ud fra, samt nogle spørgsmål 
til aktørens kundskaber. Interviewet er ikke rigtig struktureret og igen kan det ende med at forskeren ikke har 
kontrol over svarene, som ryger væk fra målsætningen. Spørgsmålene er uformelle og kan have forskellige 
variationer. Formålet ligger i at få aktøren til at udtrykke sig gennem egne termer (Kvale og Brinkman, 2015). 

Kvale og Brinkman beskriver De semistrukturerede interview, som værende mere struktureret end de 
førnævnte, i denne interviewform benytter forskeren sig af en interviewguide. Forskeren har forberedt flere 
spørgsmål, som ønskes besvaret for at nå forskerens ideelle målsætning med interviewet. Rækkefølgen på 
interviewspørgsmålene kan variere, hvor der vil være mulighed for uddybende spørgsmål. Metoden giver 
mulighed for forskeren selv at guide interviewet efter den målsætning, som er blevet lagt, hvor aktøren frit kan 
besvare de forskellige spørgsmål. Interviewformen er særlig anvendelig ved flere forskere undere interviewet 
(Kvale og Brinkman, 2015). 

En anden interviewform som bliver beskrevet, er Det strukturerede interview, som er bestående af en 
struktureret fremgang gennem et interviewskema, hvor forskeren benytter sig af en survey kontekst. Det 
betyder at forskeren har lavet forarbejdet research og herved kan argumentere forskellige påstande, så 
forskeren for den bestemte og mere private svar. Spørgsmålene er en del specifikke og læner sig op ad viden. 
Denne interviewform har forskeren meget kontrol over interviewet samt aktørens svar (Kvale og Brinkman, 
2015). 
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Den sidste interviewform som Kvale og Brinkman beskriver er Fokusgruppe interviewet. Her refereres til en 
interviewform, hvor flere aktører bliver interviewet samtidigt. Spørgsmålene er gennemsigtige og ikke mindst 
afgrænsede inden for et specifikt hovedemne. Her skal fokusset ligger på interaktionen i gruppen, og den 
kollektive struktur af betragtning (Kvale og Brinkman, 2015). 

Vi foretager 2 interviews, heraf igen 2 forskellige interviewformer. Vi vælger at benytte os af de kvalitative 
interview, da vi ønsker empiri for at skabe større forståelse indenfor den personlige viden, som man ikke kan 
læse sig til, her tales der om erfaringer, privatviden og erindringer. De specifikke personer som er udvalgt, 
menes vi, har stor viden for det relevante emne, heraf viden om Experimentarium og den almene fysik/kemi 
undervisning. 

Vores første interview foregik med en af Experimentariums medarbejder Katinka Wandall efter observation d. 
25. marts 2019. Interviewets målsætning var at få information omkring deres besøgende, udstillingernes 
relevans og deres udfordringer. Den samlede viden fra interviewet og observation ville bekræfte eller afkræfte 
vores hypotese om, at Experimentarium skaber god læren til børn og unge gennem de mange tilgængelige 
udstillinger, der indeholder fysisk aktivitet. Interviewet foregik med Katinka Wandall, en medarbejder, som 
introducerer og formidler de besøgende om Experimentariums udstillinger fra diverse afdelinger. Det første 
interview kan sammensættes med det ustruktureret interview som Kvale og Brinkmans beskriver indenfor 
interviewformer. Vi vurderer interviewet indenfor denne interviewform, da vi som forskere gik ind til interviewet 
med intet konkret formål. Interviewet var mindre struktureret og forløb sig efter en almindelig samtale. 
Interviews spørgsmålene var uforberedte, men de stillede spørgsmål pegede mod målsætningen om konkret 
viden om Experimentariums erindringer. Interviewet foregik gennem kommunikation, og blev lydoptaget, da 
den indsamlede viden er relevant for projektet. Lydfilen er blevet skrevet op skriftligt og kan læses i bilag. 

4.4 | DESIGN SCIENCE RESEARCH  
Under kurset design og konstruktion I blev vi introduceret til Design Science Research (DSR). Vi blev 
præsenteret for forskellige evalueringsprocesser, der skulle gavne projektet. Indenfor evalueringsformerne er 
det forskelligt, hvordan man ønsker at planlægge sin evaluering, herunder tager vi udgangspunkt i 2 centrale 
evalueringsmetoder. Den ene er produktevaluering, som omhandler at specificere sig i det færdige produkt 
som bliver evalueret. Det kan både være af forskeren selv eller hvis der ønskes en mere dybdegående og 
objektiv evaluering, så kan man vende tilbage til målgruppen eller en med speciale indenfor emnet. 	 	 	
	 Evalueringen foregår gennem konstruktiv kritik og ofte består af flere evaluerings gange, for at 
specificere produktet mest muligt. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Den anden evaluering vurderes ud fra arbejdsprocessen, her gives der mulighed for at tydeliggøre 
arbejdsprocessen for at undgå kommende fejlsituationer, som kan påvirke projektet negativt. Evalueringen 
foregår ofte i starten af projektet, så man er forberedt på de utilsigtede handlinger. Dog kan evalueringen også 
bedømmes til slutningen af projektet, for at se om man har nået den ideelle målsætning og om den er nået 
gennem den fulgte og planlagte arbejdsproces. (Venable, 2014).  

Vi benytter os af DSR, da metoden vil bekræfte om designet opfylder de krav, som er taget ud fra den 
indsamlede empiri og den udvalgte teori. Metoden vil derudover sørge for at designet målrettes således, at 
den kan benyttes under en fysik/kemiundervisning og erstatte den læringsmetode Valhøj skole tager brug af på 
nuværende tidspunkt (se resultater). Vi ønsker at evaluere det teknologiske produkt med fysik/kemilæren 

Side !  af !29 54



!  
Fysik/kemi og praktisk arbejde

Richard Swain, eftersom Richard har flere års erfaring med undervisning og formidling til 9´ne klasser. Metoden 
vil blive brugt således at vi vil præsentere det færdige produkt til fysik/kemiunderviseren, hvorefter produktet 
konstruktivt kritiseres, så vi kan forbedre produktet.  

Eftersom metoden i sig selv kræver længere planlægning og arbejde, vil evalueringen ikke indgå i rapporten. 
Dog ønsker vi evalueringen forberedt til den mundtlige eksamen, hvoraf den vil blive præsenteret.  

4.5 | NATURVIDENSKABELIG METODE 
Indenfor for naturvidenskaben er der flere metoder der bidrager til at skabe forståelse indenfor fænomener. 
Eksempelvis kan man observere når man studerer naturen for at skabe ny viden. Vi laver altså observationer 
som danner data, som vi tolker for at skabe den ideelle viden. Videnskabsteoretiske metoder omhandler, 
måden man omdanner den indsamlede data til antagelse og forståelse, og hvorledes den almene viden 
indenfor arbejdsfelterne er anskaffet (Vallgårda, Nielsen & Hansen, 2011).	 	 	 	 	 	
	 Hypotesen er en fagmæssigt berettiget antagelse. Her taler vi om, at det ikke nærmer sig et tilfældig 
gæt, men en faglig begrundede forudsætning til det endelige resultat som forsøget/eksperimentet vil ende ud i.  
	 Teorien er veletablerede dogmer, som begrunder de fleste iagttagelser inden under et bestemt 
fagområde. på gymnasiet eller folkeskolen er flere lærebøger bygget på anerkendte arbejdsteorier. 
Eksempelvis arbejdsteorier indenfor naturvidenskab som jorden skabelse, klimafænomener og grundlæggende 
historie (Vallgårda, Nielsen & Hansen, 2011). 

Empirien indenfor naturvidenskaben er opbygget på data, eksempelvis målinger på tiden, temperatur eller 
iagttagelser, som er grundlaget for videnskabelige forstudier.   

Den naturvidenskabelige metode bliver brugt i naturvidenskabelige fag både i folkeskoler og højere 
uddannelsesniveauer. Den naturvidenskabelige metode struktureres typisk således at eleven stiller en hypotese 
for dernæst at bekræfte eller afkræfte den ifa. et forsøg eller eksperiment, hvor eleven til sidst skal reflektere og 
evaluere resultatet i forhold til hypotesen (Vallgårda, Nielsen & Hansen, 2011). 

5.0 | ANALYSE 
I nedenstående analyseafsnit vil vi fokusere på det teoretiske perspektiv og resultaterne af vores empiriske 
undersøgelser for dernæst at sammenligne førnævnte, så vi kan finde en løsning til vores problemformulering. 	
	 Derudover vil det pædagogiske aspekt blive analyseret i forbindelse med hvordan vores produkt skal 
formidles. Endvidere vil der blive analyseret på elevens behov i forhold den gode og lærerige 
undervisningstime, samt de didaktiske overvejelser der er i en almen 9. klasse fysik/kemiundervisning.  

Den samlede teoretiske viden vil sættes op mod det mere personlige perspektiv gennem den indsamlede 
empiri fra vores feltundersøgelser. Her vil feltarbejdets fremgang blive præsenteret, hvorefter de forskellige 
empiriske undersøgelsers udtalelser og overvejelser med øje for problemløsning analyseres og tolkes. Dette vil 
blive beskrevet nedenfor. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Ydermere vil den indsamlede viden fra analysen af teori og empiri blive sammenfattet og set i 
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perspektiv til hinanden, hvoraf en fælles og entydig fortolkning vil defineres og blive præsenteret. En samlede 
afgræsning af de konkluderede løsningsmulighederne vil blive opsummeret gennem nogle krav til vores 
endelige løsningsforslag. 

5.1 | MOTIVATION FOR LÆRING  
ERFARINGER FRA EXPERIMENTARIUM 
Med den nye indlæring af børn og unges motivation i undervisningen, ville det være interessant at undersøge 
motivationen og læringsforhold gennem andre læringsmetoder end den typiske tavleundervisning. Heraf laver 
vi feltundersøgelser for at skabe indblik i børn og unges vaner når de omgås den fysiske læringsmetode 
gennem aktiviteter. 

Vi besøgte Experimentarium i begyndelsen af projektet, hvor vi stillede en hypotese om den læringsstil som 
Experimentarium anvender kontra den stil der anvendes i teoretisk tavleundervisning fra folkeskolen.	 	 	
Experimentarium er et science-center placeret i Hellerup og har været tankevækkende siden 1991 
(Experimentarium, 2019). 

Experimentarium tror på, at de besøgende får mest ud af læring, hvis indlæringsprocesserne og sjov følges ad. 
Derfor er science-centret indholdsrig på en alternativ og for mange, underholdende måde. Experimentarium 
beskæftiger sig b.la. med at gøre den komplekse naturvidenskab mere vedkommende gennem leg og sjov, 
frem for klassisk envejskommunikation gennem lærer og elev.  

Experimentarium er opdelt i afdelinger bestående af hhv. gærcellen, bobleriet, den interaktive tagterrasse, bliv 
set i trafikken, idéværket, energizonen, bodyworlds, stranden, havnen, puls torvet, under huden, miniverset, 
cirkus fysikus, sansetunellen, byggepladsen, den interaktive biograf, hovedbruddet og lyslabyrinten. I alt er der 
altså 18 forskellige afdelinger, som hver tilbyder viden indenfor naturvidenskaben (Experimentarium, 2019). 	 	
Inde i hver afdeling er flere udstillinger som alle berører de kerneområder området kredser om. Områderne har 
desuden målgrupper som varierer, da nogle områder er beregnet til mindreårige, hvorpå andre områder 
forventer at de besøgende har mere erfaring indenfor området. 

Experimentarium tilbyder altså den eksperimentelle eller praktiske indlæring, hvor den teoretiske del af en god 
undervisningsgang undlades. Derfor bør besøgende på Experimentarium derfor selv orientere sig med teori, 
eller fordybe sig i den supplerende teori, som hænger over udstillingerne. 

Vi har valgt at arbejde med Experimentarium, da vi ser science-centret som en  repræsentant for 
eksperimentel læring, hvor klasseundervisning kan repræsentere den klassiske tavleundervisning. Klassisk 
undervisning i fysik/kemi i folkeskolen indebærer også eksperimentel læring, men består typisk af forsøg og 
eksperimenter, hvorpå Experimentarium er bestående af færdige udstillinger, hvor besøgende blot skal 
interagere med udstillingerne, for at opnå intenderet effekt.		 	 	 	 	 	 	
Klasseundervisning består i store træk af praktisk arbejde, teori og evaluering og har en mere konkret struktur, 
hvorpå Experimentarium har en mere legende og har en generel fri form for læring. 
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Vi bruger Experimentariums læringsform som repræsentant for det praktiske arbejde i fysik/
kemiundervisningen og herunder til at undersøge effektivitet samt motivations- og interesseniveau kontra 
klassisk undervisning hos vores målgruppe, 9. klasse. 

Experimentarium indlever altså den eksperimentelle læring fuldt ud, hvor den mere klassiske teoretiske 
undervisningsform bliver lagt på hylden for, at eleverne kan gå eksperimentelt til værks til fordel for, at kunne 
reflektere over deres egen interaktion med de forskellige udstillinger. 

5.2 | OBSERVATION PÅ EXPERIMENTARIUM  
Vi stillede en hypotese om, at elever i udskolingen fik mest ud af undervisningen, hvis de blev undervist 
gennem eksperimenter og forsøg. Efter vores besøg på Experimentarium i Hellerup er vi blevet klogere. Vi kan 
nu bekræfte eller afkræfte vores teori om elever i udskolingen lærer noget på Experimentarium, eller om 
klassisk fysik/kemi undervisning er bedre. 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Udstillingerne på Experimentarium er baseret på læring gennem leg og sjov. Dette var det koncept vi 
troede var den bedre måde at lære på, da dette er den læringsform som er interesseskabende og motiverende 
hos den største andel af elever. Dog fik vi et andet syn på centret, efter vores observationer. Vi observerede 
Experimentet over to timer på en almindelig hverdag.  

De besøgende viste stor interesse i centret og interagerede med mange forskellige udstillinger. Dog viste det 
sig at besøgende var mere interesserede i de udstillinger, som var mest fremtrædende og dermed vækkede 
mest interesse. Derfor blev nogle af udstillingerne overset. Dog var mange af de oversete udstillinger nogle 
meget relevante udstillinger, som kan give de besøgende nogle nyttige informationer om et givent emne.  

Derudover så vi en fællesnævner i de besøgendes bevægelsesmønster, idét de bevæger sig i retning af de 
udstillinger som ser mest interessante ud eller skilte sig mest ud. Dette kunne eksempelvis være 
“sansetunellen” eller “lyslabyrinten”, da de begge er udstillinger, som er meget udover det sædvanlige. Under 
vores interview med en medarbejder blev vi desuden bekræftet i, at nogle områder viste mere aktivitet end 
andre områder. Energizonen specifikt, var et eksempel på et mindre populært område, som overgås af mange 
af de andre afdelinger. Under vores observationer fandt vi ud af at nogle besøgende har tendens til at opleve 
centret som en legeplads og ikke et science-center. Denne betragtning så vi, da vi observerede flere 
besøgende, som blot benyttede sig af aktiviteterne på de forskellige udstillinger, for sjovs skyld. 	 	 	
	 Denne bemærkning blev vi også bekræftet i, under vores interview med en medarbejder. Hun fortalte 
os, at hun har bemærket mange besøgende som blot benytter sig af udstillingerne for aktivitetens skyld og 
ikke for læringens skyld.  

Vi observerede Experimentarium over to omgange, hvor vi under anden runde observerede et specifikt 
område, kaldet “energizonen”. Vi valgte at fordybe os specifikt i energizonen, da dette var et område som vi 
oplevede at være upopulært sammenlignet med andre områder i bygningen. Energizonens udstillinger var 
primært bestående af “hjernelege”, som står i modsætning til andre udstillinger som eksempelvis lyslabyrinten, 
som bedre beskrives som en aktivitetsleg. Altså prioriterer de besøgende de områder som udtrykker aktivitet 
og leg højere end de områder som udtrykker læring. Energizonen er et område med meget relevante 
udstillinger, som på mange måder gavner de besøgendes viden, dog er udstillingerne i området blevet 
formidlet i en mindre interessant form, således at besøgende forbiser udstillingerne, da der er andre og mere 
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interessante udstillinger. 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Formålet ved energizonen er, at gøre de besøgende klogere på deres energiforbrug, samt give dem en 
ide om hvad energi er for en størrelse (Experimentarium , 2019). I området kan man altså afprøve forskellige 
udstillinger, som alle har noget med energi at gøre. Man kan i området b.la. lære om hvordan man kan spare 
på vores knappe ressourcer gennem vedvarende energi, samt få et indblik i de konsekvenser det kan have, 
hvis vi ikke gør brug af vores vedvarende ressourcer. 

Under energizonen bed vi mærke i en bestemt udstilling med høj relevans, men med lav aktivitet. Udstillingen 
har overskriften “Du producerer din egen energi”, hvor beskrivelsen som følger, fortæller at man under denne 
udstillingen kan prøve at drive hverdagens apparater gennem kroppens kraft. Altså kan man gennem kroppen 
mærke, hvor meget energi man dagligt forbruger (Experimentarium , 2019). Derudover vil udstillingen vise de 
besøgende hvad der skal til, for at holde vores elektriske hjælpemidler fra dagligdagen kørende, hvis vi selv 
skulle producere det. 

Ud fra vores observationer kan vi konstatere flere grunde til den manglende aktivitet i Energizonen. De 
udstillinger som findes på Experimentariums afdeling Energizonen virker til at være fagligt tunge. 	 	 	
Eksempelvis så vi på nogle udstillinger, som foregik gennem to virtuelle spil, hvor den ene skulle præsentere 
alternative energikilder i den virkelige verden, hvor det andet spil skulle demonstrere forbrændingsanlæggets 
principper. Ud fra observationen var disse spil, som foregår virtuelt, ikke en af Energizonens mest populære 
udstillinger. Ligeledes var der en udstilling om solenergi og fossile brændslers udvikling, hvor vi tænker 
fællesnævneren kunne være, at udstillingernes formidling ikke står helt klar, eller blot ikke er den bedste måde 
at kommunikere ud på. Disse udstillinger har desuden ikke en lige så legende og aktiv formidling som 
afdelingerne “stranden”, “pulstorvet” eller “bobleriet”, som kræver højere fysisk aktivitet. Altså ud fra vores 
observation var udstillinger hvor de besøgende havde mulighed for udfoldelse og fysisk aktivitet langt mere 
eftertragtede. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Hermed kan vi konkludere, at de udstillinger som bestod af læsning eller lav fysisk aktivitet ikke er 
interessante for de besøgende, sammenlignet med de udstillinger, som kræver større fysisk aktivitets.  

Den fysiske aktivitet kan være aktiviteten fra de populære udstillinger, eksempelvis den styrkekraft som 
udpumpnings af olie og vandkraft en udstilling formidler i Energizonen, som eleverne i afdelingen udadtil fandt 
underholdende. Eller en anden aktivitet som de besøgende fandt underholdende, var at bruge fantasien til at 
sammensætte en konkret opbygning af menneskets indre organer, hvilket vi observerede i afdelingen “under 
huden”. Denne udstilling oplevede vi være højt eftertragtet blandt de besøgende, da det gav dem mulighed for 
at udfolde sig fysisk, med en aktivitet som de kender. Et tredje eksempel kunne være den motion og 
smidighed som flere udstillinger fra “puls torvet” tilbyder. I denne afdeling kræver det at de besøgende er langt 
mere fysisk aktive. De besøgende skal få pulsen op, hvilket ud fra vores resultater var højt eftertragtet.   

En anden ting som også havde en betydning for udstillingernes popularitet, var den konkurrence de 
besøgende havde kørende i deres mindre grupper. Eksempelvis oplevede vi under vores observation, at en 
udstilling under, under huden, kaldet Blodkredsløbet – kroppens motorvejssystem, hvor man skulle 
sammensætte menneskets organer på en mannequin. Her konkurrerede de besøgende med hinanden, for at 
se hvem der kunne sammensætte det menneskelige organsystem først. Et andet sted vi bemærkede denne 
konkurrence var under energizonen, som havde 3 udstillinger, hvor de besøgende konkurrerede med 
hinanden. Det blev eksempelvis set på udstilling om vedvarende energi og vandkraft. Her konkurrerede de 
besøgende om, hvem der først kunne trække et objekt over vandet mod sig. Derudover bemærkede vi også 
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udstillingen om udpumpning af fossile brændsler fra jorden, som en konkurrencepræget udstilling. Her blev det 
til en konkurrence over, hvem der gennem styrke kunne udtømme jorden først. Et sidste eksempel, er en 
udstillingen der demonstrerer energiens størrelse, hvor man producerer energi gennem aktivitet på 
motionscyklerne. Her blev det hurtigt en konkurrence blandt de besøgende, om hvem der kunne genere mest 
energi, som blev vist på en skærm. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Ud fra dette kan man vurdere, at hvis en udstilling eller forsøg kan gøres til en konkurrence, vil det 
fremme udstillingens popularitet, dog ikke nødvendigvis sikre, at det gavner brugernes læring.  

Noget andet vi observerede var at de mindre populære udstillinger førte ikke til videre dannelse eller læring, 
altså en viden som eleven kunne bruge i dagligdagen. Eksempelvis den udstilling, der illustrerer solenergien i 
”Energizonen”. Denne udstilling er allerede opsat med en læsevejledning, som henviser til solenergi i et større 
omfang. Udstillingen oplyser om solenergiens evner, som sker gennem handlingen at trykke på en knap. Vi 
mener viden fra denne udstilling, ikke er en relevant for den pågældende elev, som ikke vil have mulighed for at 
tage viden med sig, da viden ikke har tilknytningen til elevens dagligdag. Et modsat eksempel kan være 
afdelingen ”Puls torvet”, som gennem leg og aktiviteter giver eleven oversigt over ens kondi og puls, som bliver 
målt af afdelingens pågældende maskine. Her bliver eleven informeret hvornår en høj puls er for høj og 
hvordan man mindsker den igen. Denne meddelelse kan den besøgende tage i mente næste gang personen 
vurderer sin puls forøget, hvilket kan ske i dagligdagen gennem for meget aktivitet eller stress. 	 	 	
Mange af de argumenter vi har nævnt her, skitserer hvad der er en populære udstilling blandt besøgende og 
hvad der er en god udstilling at lære fra. Dog fordi en udstilling er populær, betyder ikke, at det en den mest 
lærerige udstilling.  

Vi oplevede flere stedet et højt aktivitetsniveau på flere af Experimentariums udstillinger, hvor de besøgende 
havde fri leg og mulighed for fysisk udfoldelse. Dog bemærkede vi at de besøgende især børn og unge havde 
tendens til selv at finde frem til udstillings aktivitet, frem for at læse vejledningen til udstillingerne. Denne 
handling oplevede vi gentagende gange. De besøgende forbiser ofte den tilhørende teori og vejledning som 
følger med til udstillingen og den tilhørende aktivitet. Vi oplever, at det tilhørende teori og læsevejledning har 
stor relevans for udstillingen, og at der i mange tilfælde kan opstå misforståelser eller eleverne kan gå glip af 
essentiel idet, de fokuserer for meget på den fysiske aktivitet. Experimentarium er et science-center, hvor 
besøgende danner viden gennem leg og aktivitet, men vi oplever, at viden i mange tilfælde ikke bliver ordentligt 
formuleret, hvis de besøgende ikke først får en teoretisk forståelse for pågældende emnet. Heraf vurderer vi, at 
der skal være en balance mellem aktivitet og teori, før de besøgende opnår optimal viden. 

5.3 | LÆRINGSMÆSSIGE FORDELE OG STYRKER VED 
TEORETISK OG PRAKTISK ARBEJDE 
Efter at observere disse vanskeligheder Experimentarium kan indeholde, hvilket styrker validiteten i Hodson 
udsagn om praktisk arbejde i fysik/kemiundervisningen. For at få en mere objektiv synsvinkel foretager vi et 
kvalitativt interview med en medarbejder for at få hendes besyv på de læringsmæssige fordele 
Experimentarium og praktisk arbejde har kontra teoretisk arbejde. 
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Der findes flere aktører som modsiger Hodsons påstand om, at praktisk arbejde bør undlades i fysik/kemi og 
herunder b.la. Hviid. Hviid påstår at praktisk arbejde bidrager til at gøre faget vedkommende og derfor gøre 
undervisningen mere interessant, så eleverne har lettere ved at tilegne sig viden.  

5.3.1 | INTERVIEW MED EN MEDARBEJDER 
For at indsamle en personlig viden og forståelse om Experimentarium og for at understøtte vores observation, 
valgte vi at lave et kvalitativ interview den 25. marts 2019 med en medarbejder på Experimentarium. Vi stødte 
ind i Katinka Wandall under vores feltundersøgelser, og hun ville gerne deltage i vores interview. Interviewet 
foregik i Experimentariums åbne rum, frem for et kontor, da vi gerne ville have interviewet til at føles at ægte og 
naturligt som muligt. Selve interviewet var ustruktureret og impulsivt, dog gav interviewet alligevel nogle nyttige 
informationer. Altså havde vi ikke forberedt nogle specifikke interviewspørgsmål, men derimod havde en idé 
om hvor interviewet potentielt kunne føre os hen. 

Katinka Wandall er 26 år og bor på Christianshavn. Hun har arbejdet deltid på Experimentarium siden 
december 2018. Hun er i øjeblikket igang med et sabbatår, eftersom hun har færdiggjort sin bachelor i fysik på 
Københavns Universitet. Hendes job ligger i, at lave rundvisninger til grupper og klasser, som besøger science 
centeret, samt at formidle og præsentere diverse udstillinger.    	 	 	 	 	 	 	
Nedenstående er de spørgsmål og svar, som vi har fået fra interviewet. Vi har udvalgt de spørgsmål og svar, 
som vi finder mest relevante for vores projekt. Hele interviewet vil desuden være under resultater i bilag. 

For at få en generel forståelse for Experimentariums gæster, benyttede vi lejligheden til at spørge 
ind til de besøgende, og deres ærinde. 

- Ja, skoleklasser, alt fra de små klasser og helt op til 9.-10. klasse, nogle gange. Ellers er der også flere turister 
som besøger stedet, det er dog mest folkeskoleklasser som skal have rundvisning. 

- Det er jo for at lære noget, selvfølgelig. Øhh mange klasser kommer på grund af en bestemt eller ny udstilling, 
som omhandler deres undervisning. Ellers er der også klasser som blot besøger os for underholdning og 
hyggens skyld. 

I forhold til, at Katinkas arbejde ligger i, at lave rundvisninger, nævner hun sig at de typiske besøgende er 
folkeskoleklasser, hun nævner ikke konkret det yngste klassetrin, men vurderer dem sig mere som værende 
“små” eller børn. Derimod nævner 9-10. klasse, som værende de ældste gæster, som besøger stedet i relation 
med skole og dermed af faglige årsager. Herved kan vi konstatere videregående uddannelser eller 
organisationer ikke er de hyppigst besøgende. Såfremt er de besøgende typisk mellem 7 og 17 år, da dette er 
den typiske folkeskolealder. Katinka nævner også at turister er en del af besøgende, dog vil vi fokusere på 
folkeskoleklasserne. Katinka nævner desuden, at de oftest besøger Experimentarium grundet en bestemt eller 
en ny udstilling, som er relevant for klassens pensum. Vi bruger b.la. denne information, til at kunne fokusere 
og beskrive på en bestemt målgruppe. 

Vi spurgte ind til Experimentariums udstillinger, og om der var nogen som var mere iøjnefaldende 
for eleverne. 
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- Altså jo, vi har mange “populære” områder, men øhm jeg tror ”Stranden” særligt er populær for mange... 
Ellers har vi ”Puls torvet”, som også er meget populært, som navnet siger handler det om at få pulsen i gang. 

- Faktisk ikke lige så meget som de andre udstillinger, jeg tror det skyldes at Energizonens udstillinger mere er 
“hjernelege”, som ikke er lige så eftertragtede, som de fysiske udstillinger er. 

Eksempelvis har vi en udstilling, der gennem den lufttryk som man selv skaber gennem alment tryk på 
knapper, kan få en raket i luften med en større sprængning og ramme en klokke flere meter i luften. Den er der 
flere elever som benytter, da lyden af eksplosionen er så højlydt og dermed vækker opmærksomhed 

Her kan vi konstatere, at afdelingerne ”Stranden” og ”Puls torvet” er særlige populære, da vi blev bekræftet i, 
hvad vi så gennem vores observation. Afdelingerne her har flere udstillinger som kræver fysisk aktivitet, som 
eleverne finder mere spændende. Udstillingerne på disse afdelinger er meget præget af de fysiske handlinger, 
hvor egne evner og kræfter er nødvendige for at udløse udstillingernes læring. Katinka sætter disse afdelinger 
op mod ”Energizonen”, som ikke har samme aktivitetsformer, der påvirker elevernes interesse for 
udstillingerne. Hun bruger definitionen ”hjernelege” som spiller en essentiel rolle for afdelingens læring. Flere af 
”Energizonens” udstillinger er stærkt præget af virtuelle spil, læsning og hjernelege som Katinka beskrev, hun 
mener desuden, at dette er grundlag for den manglende popularitet særligt i dette område. Hun kommer også 
med en sidebemærkning i forhold til hvad, der medvirker til at gøre en udstilling mere eftertragtede. Hun 
nævner et eksempel med en udstilling, som gennem elevernes egen tryk, vil få en raket til at springe, som 
skulle give en højlydt eksplosion. Hun nævner eksemplet her, for at konstatere, hvis en udstilling er 
bemærkelsesværdig, vil flere elever benytte sig af udstillingen.     

I forlængelse med hendes svar, spurgte vi ind til, om disse fremtrædende udstillinger er dem man 
lærer mest af. 

- Det vil jeg faktisk ikke helt sige. Et problem vi oplever generelt er, at mange af eleverne ikke rigtig læser 
materialet og de oplysninger fra de forskellige udstillinger, men derimod er mere fokuseret på selve aktiviteten. 
Det er lidt trist, da eleverne ikke får lært lige så meget, som de kunne. 

- Der var noget med tekststørrelse og måske noget lys, men øhm det ikke noget jeg rigtigt har sat mig ind i. 

- Nogle udstillinger er bare sværere at sætte sig ind i end andre… dén der *peger på udstilling med 
motionscykler*, er lidt mere tung og svær at lære. 

Katinka nævner i forhold til den udstilling som fremmer læring mest, er svært at konstatere. Hun nævner en 
problematik, omkring eleverne ikke danner forståelse for det teoretiske som udstillingen formidler. Ud fra vores 
observation kunne vi ligeledes bekræfte lignende handling, da eleverne hopper fra udstilling til udstilling, uden 
rigtig at sætte sig ind i det teoretiske indhold på udstillingerne. Dog nævner Katinka at der arbejdes på at gøre 
det teoretiske materiale anderledes, således at eleverne måske åbner op for den tilhørende teoretiske tekst og 
læsevejledning, som udstillingen desuden består af. Katinka påpeger endvidere, at nogle udstillinger generelt 
er svært at sætte sig ind i, hvilket gør eleven ikke selv danner generel viden. Hun påpeger herunder udstillingen 
“du producerer din egen energi”, som demonstrerer energiens størrelse, som værende tung og dermed 
sværere at lære. 

Heraf spurgte vi ind til hvorfor hun mente den beskrevne udstilling var tung og svær for eleverne. 
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- Ja, jeg ved jo egentlig ikke om den er svær svær, jeg kan ikke sige om eleverne forstår konceptet, men jeg 
kan sige, at interesseniveauet nærmest styrtdykker hér, sammenlignet med øhm, med “lyslabyrinten”. Så noget 
tyder på, at eleverne lærer bedre, når det er sjovt og interessant. 

 - Det har nok også noget at gøre med, at “energizonen” generelt bare er et øhm pensumemne, som “bare 
skal overstås”. 

 - Jeg har fået denne opfattelse ud fra engagement og interesse fra eleverne og ud fra den nysgerrighed de 
udviser når vi står ved udstillingen, så altså en helhedsoplevelse. 

Katinka konstaterer ud fra hendes egne erfaringer at der er lavt interesseniveau blandt udstillingen. Hun har 
selv oplevet denne sværhedsgrad for emnet gennem egen opfattelse, ud fra det engagement og den interesse 
elever har vist sig overfor hende. En anden grund vurderer hun igen skyldes at ”Energizonens” aktiviteter er 
noget eleverne ikke finder ligeså morsomt. Hun mener hvis eleverne skal lære noget om emnet, skal der indgå 
former for sjovt og interesse. Her bruger hun ”Lyslabyrinten” som et modsat eksempel, hvor der er høj aktivitet, 
morskab og stor interesse blandt eleverne. Som endnu en kontrast på disse udstillinger som hun nævner er, at 
læring om energien som størrelse er en del af pensum, som eleverne formoder bare skal overstås, fremfor 
”Lyslabyrinten” som mindre relevant for undervisningen, og derfor leder op til fri leg. 		 	 	 	
	 Dermed kan vi konkludere at Experimentariums undervisningsform ikke er optimal, da den giver 
eleverne frit spil til at begå sig med udstillingerne. Experimentarium tilbyder meget nyttig viden indenfor 
forskellige kompetenceområder indenfor naturvidenskab, dog er det typisk de mest essentielle udstillinger, 
som bliver overset, da der findes “sjovere”, men mindre relevante udstillinger, som ud fra observation, er mere 
populære. Besøgende udviste altså stor interesse for Experimentarium og mulighederne for at stimulere deres 
aktivitet, men ingen umiddelbar interesse i, at lære om budskabet bag udstillingerne. 

5.4 | DIDAKTISK STRUKTUR I 
UNDERVISNINGSSITUATIONEN  
FORMIDLINGSFORMER 
Under teori blev det bekræftet at en god fysik/kemitime både indeholder teori og praksis, dog hvor stor en 
andel af førnævnte, er en ukendt størrelse, som varierer fra underviser, kompetenceområde og elevernes 
individuelle motivation og interesse.  

Praksis i fysik/kemi er lige nu et krav og er en del af relationsmodellen, som didaktisk beskriver strukturen på 
en fysik/kemitime. Dog er Hodson ikke tilhænger af det praktiske arbejde i undervisningen og mener faktisk 
det kunne undlades. Trods hans liste af grunde til at afskaffe praksis arbejde i undervisningen, har vi under 
vores empiriske resultater modbevist, at praktisk arbejde bør bevares som obligatorisk del af en velfungerende 
fysik/kemiundervisning. 

I teoriafsnittet blev der introduceret til en relationsmodel, samt opfylde de fire punkter fra 
kompetenceskabelonen. I følgende afsnit vil vi pitche vores forslag til en undervisningstime i fysik/kemi, som 
både besvarer problemformuleringen, samt lever op til de krav som der didaktisk bliver stillet. 
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Kompetenceskabelonen er gældende for naturfagets helhed og kan derfor ikke altid ses isoleret til én 
undervisningsgang. Dog giver alle fire punkter god mening i vores forslags undervisningsstruktur og derfor vil 
alle fire punkter blive taget stilling til. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Det første punkt er undersøgelse, som indebærer videnskabelig undersøgelse. Til dette punkt vil vi 
skrive en læsevejledning til forsøget, således at eleverne har noget at læne sig op ad. Dog vil vi skrive 
læsevejledningen, så opgaven stadig er åben og dermed opkræver at eleverne selv kan reflektere over 
opgaven. Til dét vil opgavens konkrete struktur være inspireret af den naturvidenskabelige metode, som 
indebærer, at eleverne skal stille en hypotese for dernæst at finde ud af om hypotesen er sand eller falsk, 
gennem et forsøg. Efter forsøget vil eleven så evaluere og reflektere over forsøget. På den måde vil eleven få 
noget ud af undervisningen, uanset om vedkommende stillede en sand eller falsk hypotese, da en sand 
hypotese vil bekræfte en viden, og en falsk hypotese vil forny elevens virkelighedsopfattelse. 	 	 	
	 Det næste punkt i kompetenceskabelonen er modellering. I det forsøg vi vil lave til 9. klasseselever vil 
der være en model af produktets indre mekanismer og processer, på den måde skal eleven kunne sætte sig 
ind i opgaven og forstå en model både teoretisk ifa. læsevejledning og praktisk, da modellen også vil være en 
fysisk form. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Punkt tre i kompetenceskabelonen er perspektivering. Her vil vi skabe et forsøg, som mere eller 
mindre skal kunne relatere til elevens hverdag. På denne måde vil eleven kunne forstå opgaven i 
hverdagssammenhæng, hvilket øger forståelsen. 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Det sidste punkt fra kompetenceskabelonen er kommunikation. Her vil vores forsøg blive designet, 
således at eleverne kan interagere med hinanden på tværs af klassen eller mindre grupper, således eleverne 
også kan udfolde sig socialt.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Udover de fire kompetencepunkter blev vi under teori introduceret til relationsmodellen, som ligeledes 
kompetenceskabelonen er bestående af fire punkter. Vi vil b.la. beskrive vores produkt ud fra relationsmodellen 
under produktet. 

5.5 | UDVIKLING AF LÆRING OMKRING ENERGIENS 
STØRRELSE 
For at supplere vores teori om den gode undervisning og didaktikken omkring, valgte vi at inddrage et mere 
personligt perspektiv, som direkte berører udskolingens elever og deres tendenser. Derfor valgte vi at lave et 
kvalitativ interview med en fysik/kemi underviser. 

5.5.1 | INTERVIEW MED FYSIK/KEMILÆRER 
Richard Swain, d. 25. april 2019 på Valhøj folkeskole. Interviewet blev benyttet til at understøtte eller 
understøtte nogle at de resultater vi har fået gennem vores observationer fra tidligere feltundersøgelse. 

Richard Swain er 52 år, og er lærer på Valhøj skole og det har han været igennem de seneste 9 år. Han 
underviser i matematik, fysik/kemi, innovationstiltag og engelsk. Derudover er han skolens IT-ansvarlig. Han har 
været folkeskolelærer de seneste 21 år, og fulgt den samme undervisning skabelon de seneste 20 år i fysik/
kemi timerne. Indenfor fysik/kemi underviser han udskolingselever og i øjeblikket forbereder 9.klasseeleverne til 
afgangseksamen.      
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OBS: Richard Swain er englænder og taler med accent. Derfor kan der være formuleringsfejl i de oplysninger 
han har givet os. 

For at få et indblik i hans undervisningsmetode, spurgte vi ind til den nuværende fysik/
kemiundervisningsstruktur. 

- Hvis vi når mere frem til det teoretiske pædagogiske, for mig er aktivitet og forsøg vigtig og ment den 
pædagogik som jeg anvender ud fra de forsøg man laver, for dannet noget teori og det vil være min optimale 
undervisning. 

- Jeg forsøger altid at starte med forsøget. Vi laver nogle forsøg og så snakker vi om dem og når frem til 
hvordan teorien er. Så det er den vej rundt, jeg prøver at gøre det. 

- Der en teoretisk forskel på om man læser noget og laver forsøg, eller om man laver nogle forsøg og forsøger 
ud fra dem, at finde ud af hvorfor alting er. Det farlige ved min metode er, at de forsøg man laver, hvis de ikke 
er lavet ordentlig eller forsøget er mislykket kan man komme frem til noget helt vildt forkert teori… Men det er 
det, som videnskaben altid har gjort, man har lavet et forsøg og så kigget på resultatet af det forsøg, og så har 
man dannet en teori ud fra det. 

Richard fortæller, at i hans undervisning starter man ud med et forsøg eller eksperiment, hvorefter de i plenum 
samler hvert resultat for at skabe en fælles teoretisk forståelse. Han fortæller for at der skal indgå en 
pædagogisk relevans i fysik/kemiundervisningen, herved inddrager han diverse forsøg og aktiviteter. Han 
mener denne undervisningsstruktur fremmer elevernes læring bedst, sammenlignet med øvrig læringsmetode, 
hvor man starter med en teoretisk gennemgang for dernæst lave forsøg eller eksperimenter. Han 
sammenligner desuden hans gennemgang af undervisningen, med den generelle videnskabelige tilgang, som 
han selv beskriver.  

Som opfølgende spørgsmål, spurgte vi ind til om denne struktur havde nogle problematikker. 

- Et typisk problem for mig er også forskellen mellem drenge og piger… pigerne kan oftest gøre det, drengene 
synes oftest det sjovere at se hvad der sker, så kommer der sjældent noget godt ud at det. 

- Men du har nogen som ikke læser, men selv siger her noget til at blande lad os se hvad der sker, i forhold til 
at være menneske og danne erfaringer er det meget godt, men i forhold til min hensigt er det ikke så godt. 
Men piger er oftest interesseret i at gøre det rigtige. Så hvis der nogle instrukser, så følger de instrukserne. 
Drengene er typisk ikke så gode til at følge instrukserne eller måske kan de bare ikke forstå opgaven. 

Han nævner nogle generelle problematikker i fysik/kemiundervisningen. Eksempelvis, at flere elever, herunder 
særligt drengene, i undervisningen i nogle tilfælde ikke tager undervisningen ligeså seriøst, som pigerne gør. 
Han nævner at drengene oftere eksperimenterer selv, fremfor at følge læsevejledningen som er tilhørende 
forsøget. Denne handling ser han både som være negativt, men faktisk også positivt. Han nævner at eleven 
erfarer og lærer sig selv gennem egne handlinger, men i strukturel sammenhæng er det typisk skidt, da 
resultatet oftest er langt fra det intenderede. Han pointerer altså, at der er en forskel mellem piger og drenge. 		
Pigerne er ifølge ham bedre til at følge læsevejledningen, og kommer derfor typisk frem til det rigtige resultat.  

Læsevejledning appellerer sig ikke til alle. Derfor ønsker vi at skabe en bedre formidling af en 
opgavebeskrivelse og læsevejledning i forbindelse med et forsøg, således at alle vil deltage. Vi tænker at 
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denne tendens, at eleverne eksperimenterer fremfor at følge læsevejledningen, kan skyldes at resultatet 
alligevel vil blive gennemgået i slutningen af eksperimentet, og eleven vil derfor fokusere mindre på den 
teoretiske fremgangsmåde, og i stedet eksperimentere selv. 	 	 	 	 	 	 	
Vi tænker derfor at vores produkt ikke skal have en facitliste, men derimod et resultat, som kan være forskellig 
for alle, således at alle skal deltage. 

Vi fortæller om vores resultat fra vores feltundersøgelser, og spørg ind til hans erfaringer med 
energien som størrelse i undervisningen, men også alment. 

- Hvis man har en erfaring, som man kan hænge den viden på, den skal ikke bare hænge frit, så hvis man ikke 
har noget forståelse som ligger tilbage, vil emnet være svært 

- Jeg kunne godt forestille mig, at eleverne måske øhh ikke finder emnet særligt relevant måske, eller lige 
præcis den udstilling ikke siger så meget. 

- Det jeg gør er, at jeg opdeler eleverne i nogle grupper, så det kan finde ud de forskellige former for hvad 
energi er, så snakker vi om øhm energiomsætning fra den ene for til den anden. 

 - Jeg synes det svært at lave øvelser til energi, da det så bredt og åbent, typisk ser eleverne en 
undervisningsvideo som handler om den energiform, som de analyserer på. 

Richard bekræfter at undervisningen af energi som størrelse, kan være svært for eleverne. Han nævner 
desuden, at hvis eleven ikke at en pågældende viden eller erfaringen som kan kobles til emnet, vil eleven 
kunne danne større forståelse til emnet. Måske skyldes det den manglende relation, som gør at eleven ikke 
kan forholde sig til emnet og derfor tænkes mindre relevant. Hans nuværende undervisningsmetode om 
energien som størrelse, er at opdele eleverne mindre grupper, som skal gennem research og faglige videoer 
introduceres til bestemte energiformer, grupperne skal til sidst lave en præsentation af den samlede viden, 
hvorefter læreren kan supplere hvis der er mangel på information. Denne metode er han kommet frem til, 
eftersom emnet energi er bredt i sig selv.  

Til sidst spurgte stillede vi et åbent spørgsmål, om hvad der forventes af den gode undervisning og 
hvad der kræves. 

- Der hvor man har lavet et forsøg, og der kommer noget teori ud af det som er rigtigt og eleverne kan forstå 
det… Men en god undervisningstime for mig er, når vi har lavet noget, og eleverne kan bruge den viden til at 
udvide deres egen forståelse… Det lykkedes efterhånden for man kan se at eleverne i 9. klasse ved mere end 
eleverne i eksempelvis 4.klasse, så efterhånden kan man se, at der sker en udvikling. 

Richard mener at den gode undervisning består i den læring og viden eleven tager med sig. Han fortæller at 
han som lærer får en fornemmelse, når de rigtige resultater kommer ud fra forsøget og klassen får en solid 
fælles forståelse for emnet. Det handler om at udvide sin horisont, og være aktivt deltagende i undervisningen. 
Han konstaterer at eleverne har fået og skabt ny viden indenfor faget. Dette argument understøtter han ved 
sammenligne den udvikling eleverne er kommet med fra mellemtrinnet og til nu i 9. klasse i udskolingen.   
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5.6 | SAMMENFATTENDE ANALYSE 
Dog trods Hodsons kritiske tilgang til den praktiske og eksperimentelle arbejdsform er der som nævnt tidligere 
findes der mange modsigende argumenter. Det praktiske arbejde i fysik/kemi er en obligatorisk del af 
undervisningen og en del af fagets fælles mål. Vi giver dels Hodson ret i, at forsøg i undervisningen let kan blive 
taget useriøst, som vi også så på Experimentarium. Derfor bør praktisk arbejde i fysik/kemi ikke afskaffes, men 
der bør blive skabt en balance mellem det sjove/underholdende forsøg og det lærerige forsøg, således at 
interessen og motivationen bevares hos eleven og deres kognitive skemaer samtidig bliver stimuleret. 	 	
	 Altså kan Hodson have ret i, at det praktiske arbejde ifa. det Experimentarium tilbyder kan være “for 
meget af det gode”, da det ud fra vores empiriske undersøgelse ikke gavner de besøgendes læring, men mere 
stimulerer deres lyst til leg og sjov. Hodson ville desuden kritisere udstillinger som førnævnte med overskriften 
“Du producerer din egen energi”, da udstillingen ligger fjernt og dermed ikke er appellerende for de 
besøgendes hverdag, da det er atypisk at bruge motionscykler til at skabe energi. Endvidere kritiserer Hodson 
den generelle eksperimentelle tilgang til at tilegne viden på, da han mener at besøgende og herunder unge og 
voksne skal have en større kognitiv stimuli, end et praktisk forsøg kan tilbyde. 	 	 	 	 	
	 Udover ovenstående ved vi ud fra pædagogikken bag undervisning i folkeskolen, at eleverne skal have 
frie tøjler for at danne forståelse, dog mener fysisk/kemi underviseren Richard Swain at elevens egen 
eksperimentelle forsøg kan være problematisk, da eleven hyppigst når frem til de forkerte resultater, som kan 
påvirke klassens samlede læring. Dog menes der at eleverne bør stimuleres gennem praktisk arbejde, i sådan 
grad, at de får mulighed for at interagere med hinanden, Rømer mener at fællesskabets sociale kompetencer 
er relevante for elevens egen udvikling og forståelse af formidlingen, så der socialisere med hinanden. Gennem 
socialisering med hinanden lærer eleverne desuden ifølge Hviid, at kommunikere fagligt, samt at samarbejde 
med hinanden. 

Ud fra ovenstående skal undervisningen altså struktureres således, at det er interessant for eleverne ifa. 
praktisk arbejde, men ikke være for sjovt, således at eleverne tager undervisningen useriøst, derudover skal 
det praktiske arbejde give eleverne mulighed for at socialisere, så de kan lære af hinanden og samarbejde. 	 	
Under den teoretiske undersøgelse blev vi desuden introduceret til det åbne og lukkede forsøg. Det lukkede 
forsøg er primært målrettet de elever som lige er begyndt i faget og dermed ikke har meget laboratorieerfaring, 
hvorpå de åbne forsøg står i modsætning og er primært velegnede de elever som er vant til at begå sig med 
laboratoriet. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Dermed bliver der allerede nu stillet konkrete krav til hvordan et forsøg i fysik/kemi skal struktureres. 

5.7 | PRODUKT OG OVERVEJELSER 
I denne opgave vil vi arbejde med målgruppen 9. klasse, da vi ønsker at arbejde med netop de elever, som har 
opnået laboratorieerfaring nok til, at kunne reflektere over de opgaver og forsøg, som de beskæftiger sig med. 
Dermed er målgruppen ikke aldersbestemt, da elevernes alder i 9. klasse kan variere og da vi ikke ønsker at 
arbejde med en aldersbestemt målgruppe, men derimod en kompetencebestemt målgruppe. Vi ønsker heller 
ikke at afgrænse vores målgruppe til et bestemt køn, da folkeskoler typisk er jævnt fordelt mellem piger og 
drenge.  

Udstillingen på Experimentarium er ud fra vores empiriske undersøgelse og Hodson ikke optimal og lærer ikke 
de besøgende om udstillingens budskab, men benytter kun udstillingen for aktiviteten og sjovs skyld. Dette er 
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blot ét eksempel fra Experimentarium, men vi oplevede samme scenarie flere steder i centret. 	 	 	
Endvidere ved vi dog, fra vores teoretiske undersøgelse, at eksperimentel undervisning er en god måde for 
eleverne at tilegne dem viden på og derfor en obligatorisk del af undervisningsstrukturen i fælles mål for fysik/
kemi. Derudover bliver der skelnet mellem åbne og lukkede forsøg, hvoraf de to typer velegner sig til hver 
deres målgruppe, hvoraf lukkede forsøg ikke kræver lige så meget laboratoriefærdighed, som de åbne forsøg 
gør. 

I forbindelse med udstillingen på Experimentarium “du producerer din egen energi”, kan vi ud fra vores 
resultater erklære, at udstillingen ikke er optimal og at den ikke optimalt belyser den viden, som udstillingen 
kredser om, for de besøgende. Derfor vil vi i dette projekt arbejde på at skabe en bedre udstilling eller forsøg, 
som kan belære vores målgruppe om energiens størrelse. 

Vi har stillet følgende krav til produktet 

Produktet skal: 

• formidle energien som størrelse 
• stå i relation til den virkelige verden 
• være velegnet til fysik/kemi lokalet 
• virke motiverende og skabe interesse 
• skabe mulighed for socialisering 
• leve op til de fælles mål der er sat for fysik/kemi 
• være teknologisk 
• indeholde en læsevejledning 
• have en stabil balance mellem teori og aktivitet 
• velegne sig til målgruppen 

• være et åbent forsøg 
Vi ved at energiens størrelse er et svært emne at lære om. Vi ved også at Experimentariums eksperimentelle 
fremgangsmåde ikke er en optimal måde at lære på. Derfor vælger vi i dette projekt at lave et produkt, som 
velegner sig til et laboratorie, frem for et science-center. Vores målgruppe består af 9. klasse, derfor ville 
produktet passe bedre ind i et fysik/kemilokale, da det er her eleverne primært har undervisning.  

I dette semester i projektet forankret i TSA, hvilket betyder at vores rapport skal bære præg af noget 
teknologisk. Derfor vil vi skabe et produkt som har en overvægt af teknologiske egenskaber, for dernæst at 
analysere den gennem TRIN-modellen, for at teknologisk overblik. For at sikre vores målgruppe benytter 
produktet rigtigt, vil vi til produktet skrive en læsevejledning, som stadig sikrer, at forsøget er åbent, men stadig 
giver dem en fornemmelse for, hvad de konkret skal med produktet. 	 	 	 	 	 	
Derudover vil vi arbejde mod et anderledes produkt, som skiller sig ud i laboratoriet. På den måde vil vi 
formodentlig kunne skabe interesse og motivation til at begå sig med produktet. Dog vil vi gennem hele 
fremgangsmåden have balancen i baghovedet, således at produktet ikke bliver useriøst og fremmer leg og 
sjov frem for læring, men at der derimod er en stabil balance mellem førnævnte, således at eleverne får en 
interessant og sjov oplevelse indenfor et stabilt læringsmiljø. 
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Da energiens størrelse er et specifikt emne indenfor læring om energi, vil vi udnytte overemnet til, at undervise 
eleverne i 9. klasse om alternative energiressourcer. Det er et krav for 9. klasses fælles mål, at de skal have 
viden indenfor energiressourcer og energikvalitet og at eleverne har viden indenfor klimaets udvikling og 
samfundets energibehov (Binau & Norrild, 2015). 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Dermed vil formålet med produktet være, at lære 9. klasse om førnævnte, således at de får den viden om 
energi, som Experimentarium ikke kunne tilbyde i deres udstilling “du producerer din egen energi”. 

Vi vil i vores produkt ikke bruge motionscyklen som alternativ energiressource, da den ifølge Hodson ikke 
relaterer til det virkelige liv. Derfor har vi tænkt en del anderledes og herunder hvilke andre alternative 
energiressourcer der findes, således at eleverne kan identificere sig med produktet. Under vores empiriske 
undersøgelse er vi kommet frem til, at de besøgende foretrækker de udstillinger på Experimentarium, som 
kræver at brugeren er fysisk aktiv. Derfor vil vi inkorporere dette i vores produkt. Dermed skal vores produkt 
ligeledes udstillingen på Experimentarium kræve en eller anden form for fysisk aktivitet, for at kunne udløse en 
vis mængde energi. Dermed er vores muligheder begrænsede, da det ikke er alle alternative energiressourcer, 
som kræver en fysisk aktiv bruger, for at kunne skabe energi. 

5.8 | PIEZOELEKTRONIK 
Piezoelektroniske krystaller er krystaller som har et særligt potentiale. Krystallen kan skabe sin egen energi, når 
den ændrer form, altså når den bøjes eller trykkes på (Bharathula, 2017). Krystallet kan altså blive ved med at 
producere energi, helt indtil det ødelægges. Derfor kan piezo krystaller mere eller mindre beskrives som en 
vedvarende energitype. Vi ser potentiale i netop piezo-elektronik, da komponentet som sagt kræver en form 
for elektronisk stress, derfor vil vi udnytte krystallet til at få målgruppen til at skabe energi i forbindelse med en 
aktivitet. Hvordan piezokrystaller helt konkret fungerer i forbindelse med dette projekt vil blive forklaret 
yderligere i TRIN-modellen. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Gennem piezoelektroniske krystaller vil vi skabe et produkt, som er interessant og motiverende for eleverne i 9. 
klasse. Det er selvfølgelig svært at skabe interesse for alle, da alle har forskellige interesser, dog vil vi forsøge at 
nå ud til så mange som muligt. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Derudover ønsker vi som sagt at skabe et produkt, som kan stå i relation til den virkelige verden. 
Derfor vil vi sammenligne den energi som piezokrystallerne producerer med hverdagsapparater som en 
elpære, TV, mikroovn mm. På den måde vil eleverne kunne få forståelse for energiens størrelse, idet de får lov 
til at sammenligne energien med apparater de kender til.  

Målgruppen er 9. klasse, derfor ville det give bedst mening at skabe et åbent forsøg, som giver dem frie tøjler 
til at eksperimentere med krystallet og dets potentiale. Dog vil vi i dette forsøg lave et færdigt forsøg, hvilket 
begrænset hvor åbent forsøget bliver, da eleverne altså ikke selv skal lave produktet, men kun bruge det aktivt. 
Dog for at holde forsøget åbent, vil vi lave en læsevejledning tilhørende nogle åbne opgaver, som hæver 
niveauet, så eleverne også selv skal reflektere over forsøget. Ydermere vil produktet være socialt tilgængeligt, 
hvilket vil sige, at eleverne kan socialisere mens forsøget er i gang. På den måde har eleverne mulighed for at 
tale og diskutere med hinanden og dermed få åbnet op for nye aspekter og synsvinkler. 

Til sidst skal produktet selvfølgelig leve op til de didaktiske krav, og herunder fælles mål for den overordnede 
undervisningsstruktur og fagspecifikt, fysik/kemi.  
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6.0 | Produkt 
I følgende afsnit vil vores produkt blive præsenteret gennem TRIN-modellen. Derudover vil produktets 
tilhørende læsevejledning desuden blive præsenteret i dette afsnit. Produktet bliver gennem TRIN-modellen 
forklaret punktligt i rækkefølgen trin- 6, 5, 1, 3, da denne rækkefølge for os giver bedst mening. Trin 6 
beskriver innovationen af produktet, hvor trin 5 beskriver den teknologiske model, som også er gældende for 
vores produkt. Trin 1 er opfølgende og beskriver innovations modellens indre processer og mekanismer, hvor vi 
sidst gennem trin 3 beskriver de mest centrale utilsigtede effekter. 

6.1 | TRIN-MODELLEN 
Trin 6, innovation 

Vi vælger at inddrage trin 6 fra TRIN-modellen, da trinnet innovation beskriver vores teknologiske produkt. 
Everret M. Rogers er en amerikansk sociolog, som flere gange har sat ord på innovation, diffusion og 
kommunikation. Ifølge Rogers handler dette innovationstiltag om skabe nye eller optimere allerede 
eksisterende produkter, produktionsprocesser eller organisationsformer. (Rogers, 1962) 

”A technology is a design for instrumental action that reduces the uncertainty in the cause‐effect relationship 
involved in achieving a desired outcome. A technology usually has two components. A hardware aspect, 
consisting of the tool that embodies the technology as a material or physical object and a software aspect, 
consisting of the information base for the tool“ (Rogers, 1962). 

Dette argument tager vores teknologiske produkt udgangspunkt i. Det vurderer vi, eftersom dette hardware 
aspekt fremgår fra de indre mekanismer som ligger i produktet. De indre mekanismer sørger for at teknologien 
bliver legemliggjort og dannes til et fysisk objekt som er brugbar for målgruppen.	 	 	 	 	
Et software aspekt består i produktets grundlag, altså hvorfor den er kreeret. Det teknologiske produkt er 
dannet ud fra budskabet om læring for eleverne, da den nuværende undervisningsstruktur i Richard Swains 
undervisning ikke er optimal nok.  

Forbedring af forsøg i fysik/kemi undervisningen beskriver Rogers som ‘sustaining technologies’. Altså en 
innovation der forbedrer eksisterende produkters performance. Denne optimale forbedring, er noget som vi har 
taget udgangspunkt i, i det teknologiske produkt. Produktet består udelukkende fra de omgivelser, aktiviteter 
og læringsmetoder som er essentiel for læringens omfang, som vi har dannet viden fra. 

Trin 5, modeller 

Vi vælger at inddrage trin 5 fra TRIN-modellen, da modeller til fremvisning er et essentielt redskab til 
præsentation af et fænomen. Selve modeller til præsentation vil give målgruppen en illustrativ forståelse af det 
som skal formidles. Under kurset blev vi introduceret for nogle forskellige modeller. Ifølge forskeren Thomas 
Budde Christensen er modellen en teknisk (abstrakt), visuel eller fysisk præsentation af et fænomen eller en 
genstand, hvor udvalgte aspekter ved fænomenet eller genstanden herefter undersøges. (Vries, 2016) 
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Vi vælger i dette semesterprojekt at arbejde med en fysisk model. Modellen bliver brugt til at illustrativt formidle 
vores forsøg til en fysik/kemi undervisning. Da vores teknologiske produkt er fysisk og praktisk, betyder det at 
målgruppen har mulighed for at interagere og afprøve. Dette vil også give os rig mulighed for at få produktet 
testet og evalueret senere.  

Da det fysiske produkt er bestående af teknologiske parter, vil 
kunne skabe samme forståelse, som den tekniske model som 
forskeren Thomas Budde Christensen beskriver. Indenfor den 
tekniske model vil der være mulighed for at lave udregninger ud 
fra udvalgte variabler. Denne udregningsmetode anvendes også i 
vores teknologiske produkt, da produktet producerer 
energienheden joule og milijoule, som senere skal omdannes til 
enheden watt. Værdien watt kan aflæses på en 
spændingsmåler, når produktet udsættes for mekanisk stress fra 
brugeren. Derudover vil der med produktet være tilhørende 

læsevejledning, som eleverne skal lave 
beregninger på. Eleverne vil altså 
gennem den fysiske teknologiske 

model, selv skabe forståelse 
indenfor emnet energi som 
størrelse gennem egne 

undersøgelser og afprøvninger på 
produktet. 

Trin 1, indre mekanismer og processer 

Vi vælger at inddrage trin 1 fra TRIN-modellen, da analysepunktet skaber godt grundlag for produktets 
funktion og herunder indre processer og mekanismer. Vores fysiske model, er en del af et innovativt forsøg for 
9. klasses folkeskoleelever. Forsøget skal demonstrere energien som størrelse i fysik/kemi undervisningen og 
erstatte det eksisterende materiale, som foregår gennem Richard Swains undervisningsmetode (se interview 
med Richard Swain). Produktet er designet ud fra den læring vi har samlet fra teori og feltundersøgelse, hvor vi 
har lært om vores målgruppes interesser og motivationer indenfor undervisning, samt fysik/
kemiundervisningens didaktiske struktur. Dette har medført følgende produkt, samt læsevejledningen 
(Jørgensen, 2015). Produktet består af følgende artefakter: 

• 2 × Træplader  
• 4 × Bundskruer 
• 4 × Polystyrenskum 
• 4 × Piezo komponenter, med tilhørende ledninger  
• 1 × Kondensator, med tilhørende ledninger 
• 1 × Spændingsmåler  
Vores produkt, piezoelektronisk generator, er sammensat således at de to træplader er skruet sammen i alle 
fire hjørner overfor hinanden. Imellem pladerne er der lagt et tykt lag polystyrenskum i hvert hjørne. 
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Polystyrenskummet skaber en eftergivelig fornemmelse når man presser pladen, samt skaber 
polystyrenskummet en fjedereffekt af, at pladen kommer tilbage til den normale placering, efter at presse 
pladen ned gennem tryk. Mellemrummet mellem pladerne er 2,5 centimeter og kan komprimeres ned til 1 
centimeters tykkelse, hvilken varieres ud fra brugerens vægt og arealenhed. 	 	 	 	 	
Under den øverste plade som man træder på, er der monteret 5 piezo komponenter med to tilhørende 
ledninger, én á nul og en jord. Ledningerne er alle sat til en kondensator som binder de 5 piezo komponenter 
sammen, så de kan skabe et fælles produkt når man bruger pladen. 	 	 	 	 	
Udover at samle energi, holder kondensatoren desuden holde på energien, så den i teorien kan bruges 
efterfølgende. Efterfølgende er kondensatoren sat til en spændingsmåler, som aflæser den mængde energi 
som eleven skaber gennem bevægelse på produktet. 	 	 	 	 	 	 	
Hvis eleverne har adgang til Arduino, kan piezo generatoren sammensættes til en Arduino software. Arduino er 
en åben source-platform, der bruges til at bygge elektroniske projekter. Arduinoen består både af en fysisk 
programmerbar kredsløb og et stykke software, der kører på ens computer, hvor man kan skrive og uploade 
computerkoder til den fysiske platform, der gør at Arduinoen handler på en bestemt måde. Begge redskaber 
viser det samme resultat, Arduinoen er dog mere videnskabelig niveaumæssig sværere. (Louis, 2018) 

Vores piezoelektriske generator skal indgå i undervisningen således, at eleverne i 9. klasse vil kunne have en 
lærerig undervisningsgang om energiens størrelse. Undervisningens timen forestiller vi os ville lægge ud med 
en kort introduktion til emnet og den alternative energikilde piezokrystaller. Herefter vil eleverne blive opdelt i 
grupper á 2-3, hvor de vil blive tildelt en læsevejledning. Læsevejledningen vil informere grupperne om formålet 
ved forsøget og produktet, samt nogle åbne spørgsmål som leder op til refleksion og evaluering. Derudover vil 
læsevejledningen også indeholde nogle åbne opgaver. Her vil udregningerne læne sig op af virkelige 
teknologiske apparater, som eleverne benytter i hverdagen og dermed kan relatere til. Disse 
hverdagsapparater vil i dette forsøg bestå af hhv. et LED-lysrør, en OBH-blæser, en væglampe (60 watt), et 
musikanlæg, en væglampe (100 watt), en fladskærm og en diskokugle. 

Produktet udløser elektricitet, når der udøves fysisk aktivitet på den, hvilket kunne være at træde eller trykke 
på pladen. Ved tryk vil de tilkoblede piezo komponenter udløse en mekanisk respons og dermed skabe 
elektricitet, hvor den generede mængde elektricitet kan aflæses på en spændingsmåler. Den mængde energi 
der skabes, skal udregnes så effekten kan sammenlignes med hverdagensapparater, så de får en 
fornemmelse over hvor meget energi det kræver, at holde et teknologisk apparat tændt. I sidste del af 
undervisningensgangen forestiller vi os, der være en opsamling, for at undersøge hvilken forståelse eleverne 
har fået, samt en teoretisk forklaring på fænomenet.  

Formålet ligger i at oplyse eleverne i 9.klasse om hvilken størrelse energi har. Dette vil vi gøre gennem fysiske 
aktivitet, som forsøget kræver, som vi gennem empirisk undersøgelse har erfaret er den bedste måde at lære 
på, da den interesserer og motiverer de unge mest. Interessen for emnet vil desuden komme fra den relation 
som ligger i relation til forsøg, da eleverne får lov til at bevæge sig i undervisningssammenhæng.  

Trin 3, utilsigtede effekter 

Vi vælger at benytte os af trin 3 fra TRIN-modellen, da dette analysetrin skaber overblik over uønskede effekter, 
som vi vil undersøge, for dernæst at vurdere om de kan løses på senere tidspunkt. Disse uønskede effekter 
kan komme af flere årsager, og derfor kan man sortere de forskellige typer af utilsigtede effekter.  
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Heraf deler man typisk disse utilsigtede effekter op, indenfor den sammenhæng de kan forekomme efter indre 
mekanismer, risici, økonomiske hensyn og designfejl. (Christiansen, 2008) Indenfor fysisk/kemiforsøget som vi 
har designet, er vi kommet frem til to essentielle utilsigtede effekter.    

Ikke den bedste måde at producere energi på 

Vi vurderer dette som en utilsigtede effekt, eftersom vi er godt klar over, at der findes flere alternative 
energikilder som kunne fungere som løsning på problemet. Eksempelvis kunne vi i stedet for piezo 
komponenter bruge en elektromagnetisk generator, som skulle placeres mellem de 2 træplader. Hvilket ville 
være en mere optimal løsning, da den elektromagnetiske generator har en større effektivitetsevne end piezo 
komponenterne. Indenfor de sorteringsmuligheder af utilsigtede effekter vurderer vi, at dette skyldes det 
økonomiske hensyn. Hvilket vi konkludere eftersom de redskaber som vi kunne benytte os af, indenfor vores 
tidsramme af større teknologier ikke var til rådighed. Vi er dog ikke utilfreds med det endelige resultatet, 
eftersom piezo-produktet opfylder vores krav til produktet, og herunder er en alternativ energikilde, som 
informerer børn og unge om størrelsen på energi.  

Piezo har lav effektivitet 

Dette er efter vores mening også en utilsigtede effekt. De problemer piezo komponenter til energiløsning ofte 
får kritik for, omhandler den nærmest ligegyldige mængde energi deres komponenter genererer. Vi afprøvede 
vores produkt på en person på 53 kg, hvor vedkommende skulle gå 90 skridt for at generere den maksimale 
mængde energi, som kondensatoren kan indeholde, 1100 milijoule. Når man omregner denne mængde energi 
til watt timer, vil det udløse 0.00030W/h. Den generede mængde energi vil maksimalt holde en diode tændt i 
33 sekunder. Indenfor de utilsigtede effekter sorteringsmuligheder vurderer vi dette ud fra de indre mekanismer, 
eftersom piezo-krystallerne ikke kan genere den største indhold af energi generelt. Men vi vælger dog at se 
væk fra den minimale mængde energi, og derfor har tilføjet udregninger i læsevejledningen, så eleverne stadig 
kan skabe forståelse for energien som størrelse.  

For at udregne hvor mange gange man skal hoppe på pladen for at generere nok energi til at kunne få ét af 
hverdagsapparaterne til at køre, skal eleven først finde frem til hvor mange hop/skridt de skal tage før 
kondensatoren er fyldt med energi. Dernæst skal eleven finde ud af hvor mange joule der går på én watt, hvor 
de efterfølgende kan oversætte deres indsamlede energi til watt timer. Herefter kan de benytte simple formler 
til at beregne hvor længe de teoretisk set skulle hoppe på pladen, for at få et apparat til at køre. 
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Hvis vi tager udgangspunkt i tidligere eksempel med en person på 53 kg, hvor vedkommende træder på 
pladen 90 gange for at fylde kondensatoren med energi. Her ville næste skridt være, at omdanne 
energimængden 1100 millijoule til watt timer. Dette gøres ved først at omdanne millijoule til joule, ved at rykke 
kommaværdien tre cifre mod venstre, så vi får enheden divideret med 1000. Hernæst vil de 1,1 joule kunne 
omdannes til SI-enheden watt sekunder, som efterfølgende kan omdannes til watt timer, ved at dividere med 
60, for at få værdien i minutter, og dernæst dividere med igen, for at få værdien i timer. Her vil produktet altså 
udløse cirka 0,00030 watt timer afhængig af effektiviteten af piezokomponenterne. 

Næste trin i processen er, at regne ud hvor meget arbejde der skal ligges i pladen, for at kunne få 
hverdagsapparaterne til at køre. Dette kunne eksempelvis være et LED-lysrør, som kræver energi svarende til 5 
watt/timer. Her skal de 5W/h divideres med det tidligere produkt á 0,00030W/h, som vil give 16.666, hvilket 
betyder at kondensatoren skal fyldes med elektricitet 16.666 gange á 90 skridt, før at LED-lysrøret kan køre, 
som det gør der hjemme. Dette svarer til at vedkommende på 53 kg, skal træde på pladen 1.500.000 gange. 

6.2 | LÆSEVEJLEDNING 
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6.3 | VISUELT PRODUKT 
Dette års semester er forankret i TSA, ifølge studenterhåndbogen medfølger det et obligatorisk visuelt 
præsentation af et produkt, hvilket eksempelvis kan være gennem Powerpoint, visuelle fysiske modeller eller 
RUC´s nye kreative platform Thirdroom.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 På Thirdroom kan man visualisere hele projektets forløb gennem milepæle, som strækker sig over hele 
semesterprojektet fra start til deadline. Milepælene består af op til seks punkter, der kan beskrive projektets 
fremgang. Derudover indeholder Thirdroom også tre projektfaser heraf problemformuleringsseminar, 
midtvejsevaluering og udgivelse.  

Thirdroom er et online portfolio og bibliotek, hvor universitetselever kan dele akademiske værker på tværs af 
uddannelser og inspirere hinanden. 

Vi har valgt at integrere det visuelle produkt gennem Thirdroom, hvor vi vil visualisere vores projektrapport og 
produkt. Vi vælger at arbejde med Thirdroom da sitet formidler bestemte emner på, som for læseren 
overskueliggøre indholdet af projektet på en visuelt formidling.  	 	 	 	 	 	 	
	 Projektrapportens indhold bliver fordelt på de seks milepæle som hhv. ‘Projektfasen og litteratur’, 
‘Erkendelsesfasen og PF’, ‘Empirisk undersøgelse’, ‘ME, analyse og metode’, ‘Produkt’, ‘Intensiv og 
aflevering’. Hvor følgende indhentede arbejde vil deles på den bestemte milepæl, så læseren vil få indblik i 
vores personlige udvikling gennem succesoplevelser og erkendelser. 

Link til Thirdroom: https://ruc-thirdroom.dk/project/piezoelektrisk-energihost-baeredygtig/timeline/ 

7.0 | Konklusion  
Nu er vi ved vejs ende. Vi analyserede vores teoretiske undersøgelse og empirisk data hentet fra 
feltundersøgelserne og ud fra dette designede vi en løsning. 	 	 	 	 	 	  

Hermed kan vi konkludere at for en mere optimal fysik/kemiundervisning, skal der indgå fysiske aktiviteter, hvor 
eleverne skal have mulighed for at danne egen viden ud fra naturvidenskabelig metode. Ud fra vores 
feltarbejde på Experimentarium fandt vi frem til, at de fysiske aktiviteter både kan have en positiv og negativ 
virkning på eleverne. De fysiske udstillinger og aktiviteter skaber stor interesse og motivation indenfor elevernes 
læring, hvilket er essentiel for elevens egen indsats til dannelse af viden. Dog kan for meget fysiske aktivt fører 
til leg, hvilket kan forstyrre elevens teoretiske forståelse. Dette er begge argumenter fra Hviid & Hodson om 
fysiske aktiviteter i undervisningstimerne, ud fra dette skal der indgå en balance mellem det teoretiske og de 
fysiske forsøg.  

Didaktikken skal ændres således at man tilfører aktiviteter i undervisningen, som har en balance mellem det 
teoretiske og de aktive forsøg som skal fyldestgøre lærens læringsmål indenfor fysik/kemi. Ud fra 
feltundersøgelserne er der flere tiltag for, at aktive læringsmetoder som Hviid beskriver, skal være en del af 
undervisningen. Forsøget skal skabe relation til eleven, før eleven kan skabe viden og benytte de i 
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hverdagssammenhæng. Ved en ordentligt og sammensættende struktur mellem læringsmetoderne vil eleverne 
få den rette viden fra undervisningen. Derudover skal eleverne forstå emnets problemstilling, altså energien 
som størrelse, som kræver mere arbejdskraft og styrker at skabe. Når eleverne selv kan sætte sig ind i emnet, 
gennem den strukturerende fysik/kemi didaktik vil eleverne selv finde emnet vedkommende.   

Det succesfulde forsøg består af aktiviteter, som gennem feltundersøgelser skulle være de mest eftertragtede. 
Vi lærte gennem Hviid at elever danner læring gennem fysiske aktiviteter. Og for at gøre undervisningsemnet 
mere familiært tilføjer vi elementer i forsøget, som eleverne kan relatere til. Vi lærte gennem fysik/kemi 
underviseren Richard Swain at elever skaber bedre forståelse for emnet, hvis eleverne kan relatere til emnet. 
Ud fra feltundersøgelserne på Experimentarium var der flere udstillinger der blev overset grundet den 
manglende relation og forståelse der ligger i udstillingen, flere af de aktiviteter og handlinger som var populære 
fra læringscentret, har vi tilført i vores piezoelektriniske generator.  

For at skabe balance mellem det teoretisk og de fysiske aktiviteter i fysik/kemiundervisningen skal man ifølge 
Richard Swain starte undervisningen ud med eksperimentet, og derefter lave en fælles opsamling, hvor 
eleverne diskuterer det teoretiske omkring deres resultater. Rømer der beskriver den pædagogiske tilgang, har 
medført at forsøget indeholder gruppearbejde, hvor muligheden for socialdannelse indgår. Derudover skal 
eleverne også selv lærer at tolke de forskellige resultater, hvilket også indgår i vores færdige produkt, når 
eleverne skal forstå sammenhængen mellem den fysisk krævende aktivitet og deres udregninger.  

Gennem TRIN-modellen skaber vi et overordnet indblik på vores færdige piezoelektroniske generator, samt får 
kategoriseret vores idéudvikling, praktiske model og utilsigtede effekter, med indblik på større forståelse til 
produktets forudsætninger. Analysen beskriver vores piezoelektroniske generators indre mekanisme og 
artefakter, samt uddyber det teknologiske system. Derudover fordyber TRIN-modellen sig også med 
produktets og læsevejledningens sammenhæng indenfor den almindelige læringstilgang med udgangspunkt 
fra den didaktiske fysik/kemiundervisning. 

Om vores forslag til forbedring af fysik/kemiundervisningen i 9. klasse holder vand, vil vi finde ud af efter 
deadline, gennem evalueringsfasen af DSR. 
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