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Projektarbejde: Navigering i et skitseret mulighedsrum ifm. en 
samtænkning af  matematik- og fysikundervisningen  

 
I det efterfølgende vil jeg forsøge at udfolde følgende to påstande: a) Som i alle andre forhold, der 
vedrører undervisning og læring, er det frugtbart at tænke over, om der er en fornuftig sammenhæng 
mellem de grunde, man har til at ville praktisere projektarbejde, og de tilrettelæggelses- og sty-
ringsmæssige valg, man (bevidst eller ubevidst) træffer i den forbindelse. b) Den gymnasiale mate-
matik- og fysikundervisning bør have som fælles overordnet mål (blandt andre) at udvikle elevernes 
evne til autonomt at anvende matematik som tænkeredskab. Hvis man blandt andet ønsker at forføl-
ge dette mål ved hjælp af projektarbejdsformen, hvilket jeg mener er en nødvendighed, er det afgø-
rende at styre i retning af at lade det foregå som deltagerstyret, problemorienteret gruppearbejde 
med fokus på matematisk modellering. 

Projektarbejde - tre begrundelsesformer 
I diskussionerne bag den stigende opmærksomhed, som projektarbejdsformen bliver tildelt på for-
skellige niveauer i det danske uddannelsessystem, kan jeg få øje på i hvert fald tre forskellige typer 
af argumenter for at lægge øget vægt på denne arbejdsform: 
 
• Generelt: Projektarbejde bidrager til at udvikle alment nyttige kompetencer som strukturering, 

fokusering, samarbejdsevne, etc.. 
 
• Læringsteoretisk: Projektarbejde giver en anderledes - og bedre - forståelse af det (kerne-)stof, 

som inddrages (Blums taksonomi, mv.). 
 
• fagspecifik: Projektarbejde virker - i højere grad end så mange andre arbejdsformer - som en 

god ramme for udvikling af ønskværdige fagspecifikke kompetencer. 

Mit udgangspunkt 
I forhold til dagsordenen her; en samtænkning af matematik- og fysikundervisningen på højt niveau 
i det almene gymnasium, bygger min argumentation vedr. fagspecifikke begrundelser på følgende 
to teser: 
 
• Begrundelsesmæssig tese: Matematik- og fysikundervisningen har som fælles mål (blandt an-

dre) at udvikle elevernes eksakt naturvidenskabelige anvendelseskompetence. 
Hermed mener jeg evnen og viljen til at gå nysgerrigt og strukturerende til værks ift. problemstil-

linger med en eksakt naturvidenskabelig - i dette tilfælde fysisk - kerne ved hjælp af matematiske 
metoder og ræsonnementer. Det kan både dreje sig om at forholde sig kritisk til andres håndte-
ring af sådanne problemstillinger, og om selv at “bide til bolle”. 

 
• Læringsmæssig tese: Udvikling af anvendelseskompetencer sker (i bedste fald) kun, hvis an-

vendelse praktiseres. 
Man kan med andre ord (desværre) ikke forvente, at en selv nok så solid forståelse af et internt fag-

ligt stofområde medfører, at indholdet heri kan aktiveres meningsfuldt ift. problemstillinger, der 
ligger udenfor dette domæne. En sådan transfer finder kun sted i meget begrænset omfang. Solid 
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faglig indsigt er at betragte som en nødvendig men ikke tilstrækkelig forudsætning for udvikling 
af anvendelseskompetence. 

 
Den første tese om, hvad matematik- og fysikundervisningen bør sigte efter, er udtryk for min pri-
vate (uddannelses-)politiske overbevisning. Det er dog min fornemmelse, at denne tilgang til fage-
nes rolle i uddannelsessystemet får stadig flere fortalere, hvilket selvsagt gør det til et mindre og 
mindre kontroversielt synspunkt. 
Det mest kontroversielle er i virkeligheden - som drengen i Kejserens Nye Klæder - vedholdende at 
gøre opmærksom på, at den anden tese nødvendigvis skal tages alvorligt, hvis man ønsker at tilret-
telægge et uddannelsesforløb, der blandt andet sigter på at udvikle en eller anden form for anven-
delseskompetence. 

Udspænding af begrebet projektarbejde 
Jeg bruger - i modsætning til mange andre - udelukkende ordet projektarbejde om en måde at orga-
nisere en arbejdsproces på, nærmere bestemt i betydningen ”en længerevarende sammenhængende 
arbejdsproces, som munder ud i at der produceres et eller andet konkret produkt, fx en rapport”. 
Når jeg vælger at “tømme” ordet projektarbejde så meget for indhold, er det ikke for at nedtone 
betydningen af de mange andre forhold, som mange - ikke mindst på RUC - implicit medtænker, 
når snakken falder på projektarbejde. Ved at udskille stillingtagen til disse andre forhold fra den 
ofte temmelig unuancerede stillingtagen for og imod projektarbejde, håber jeg tværtimod at bidrage 
til, at de uddannelsespolitiske diskussioner kommer til at dreje sig om, hvor på en række kontinuer-
te “skalaer”, det er ønskeligt og muligt at placere sig i forskellige sammenhænge. 
Jeg vil her omtale fire sådanne skalaer, som jeg finder det centralt at være opmærksom på, ikke 
mindst når udgangspunktet bla. er udvikling af eksakt naturvidenskabelig anvendelseskompetence. 
 
Frihedsgrader refererer til, hvilke dele af en given arbejdsproces den/de deltagende elever selv er 

herre over, og hvilke dele læreren eller andre repræsentanter for ”systemet” afgør forløbet af, 
samt hvordan en sådan bestemmelsesret gør sig gældende. De to yderpositioner er oplagt hhv. 
totalt lærerstyrede og totalt deltagerstyrede arbejdsprocesser. 

 
 Lærerstyret           Deltagerstyret 
 arbejdsproces          arbejdsproces 
 
Orientering vedrører hvad det er man ”pejler” efter, når man skal afgrænse en given undervis-

ningsmæssig aktivitet, fx. projektarbejde. Her betragter jeg hhv. emneorientering og problem-
orientering som de to yderpositioner. Ved emneorientering (”Skriv om hvad du/I har lært om 
mekanik”) er afgrænsningen mere eller mindre direkte givet ved, hvad der kan siges at falde 
indenfor det pågældende emne. Ved problemorientering (”Hvad bestemmer et penduls sving-
ningstid?”) ligger afgrænsningen i, hvad der skønnes at være relevant arbejde for at kunne si-
ge noget fornuftigt om problemet. 

 
 Emneorientering          Problemorientering 
 
Virkelighedsanknytning refererer til i hvilken grad og på hvilke måder en given undervisningssi-

tuation forsøger at skabe forbindelser mellem den faglighed, som undervisningen traditionelt 
er bygget op omkring, og den omgivende ”uformaterede” virkelighed. For fag som matematik 
og fysik, der begge er kendetegnet ved en høj grad af abstrakt ræsonneren, spænder yderposi-
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tionerne vidt: I den ene ende af ”skalaen” befinder sig de internt faglige problemstillinger, 
som udelukkende opererer indenfor en etableret formalisme. Herfra kan problemstillingerne 
så gøres mere og mere anvendelsesorienterede i retning af ”fuldbyrdet” modellering, der som 
jeg bruger ordet udgør den anden yderposition. Jo større en del af modelleringsprocessen man 
lader de studerende arbejde med på egen hånd, jo mere anvendelig uden for en skolesammen-
hæng bliver deres matematiske forståelse, og jo mere tidskrævende er det. 

 
 Internt faglige          Matematisk 
 problemstillinger          modellering 
 
Social interaktion handler om hvilke former for samspil, der indgår i en given undervisningssitua-

tion. Det er her relevant at skelne mellem mindst to principielt forskellige former for interak-
tion; den mellem læreren og eleverne og den indbyrdes mellem eleverne.  

  
 Interaktion med læreren af en eller anden form vil altid være en del af en undervisningssitua-

tion. Hermed ikke sagt, at det ikke er noget man bør reflektere over, tværtimod, det er bare 
ikke muligt at påvirke interaktionen så direkte, som det er tilfældet med den indbyrdes inter-
aktion mellem eleverne. Her er der et valg at gøre, som oplagt har stor betydning for graden af 
interaktion, nemlig mellem individuelt arbejde og gruppearbejde. 

 
 Individuelt arbejde         Gruppearbejde 
 

Navigering i det skitserede mulighedsrum 
Med baggrund i både egne undervisningserfaringer og diskussioner med talrige andre lærere har jeg 
en oplevelse af, at det at forsøge at placere sig selv og sin undervisning i et pædagogisk muligheds-
rum som dette, er anstrengelserne værd. Det øger ganske simpelt chancen for, at de tilrettelæggel-
ses- og styringsmæsige valg, man uundgåeligt træffer, sker på et reflekteret grundlag. 
Med udgangspunkt i ønsket om at udvikle elevernes eksakt naturvidenskabelige anvendelseskompe-
tence, vil jeg kort argumentere som følger: 
Ift. diskussionen om frihedsgrader mener jeg det er nødvendigt at trække i retning af, at arbejdspro-
cessen bliver så deltagerstyret, som det i situationen overhovedet er muligt. Det skyldes, at et meget 
væsentligt element i at kunne anvende naturvidenskabelige tænkemåder på en autentisk måde, be-
står i selv at kunne håndtere de afgrænsningsmæssige problemstillinger, der er et centralt element 
heri. 
hvad angår orientering, mener jeg arbejdsprocessen bør være problemorienteret. Et argument her-
for er, at problemorientering er en vigtig brik i forsøget på at håndtere en problemstilling, som na-
turligt dukker op, når man forsøger at praktisere deltagerstyrede læreprocesser: “Hvis ikke lærerens 
indgriben styrer arbejdsprocessen, hvad gør så?” Et andet argument er, at autentiske anvendelser af 
naturvidenskabelige metoder og tænkemåder oftest udspringer af ønsket om at ville løse et forelig-
gende problem. Emneorientering vil derfor - alt andet lige - medvirke til at gøre projektarbejde i og 
uden for skolen til to størrelser, der har svært ved at kende hinanden. 
Diskussionen om virkelighedsanknytning behøver ikke så mange kommentarer med på vejen: Det er 
en naturlig konsekvens af de to teser, som præsentationen her hviler på, at en stor del af de pro-
blemstillinger, som projektarbejdet kredser om, skal lægge op til at skabe forbindelse mellem virke-
ligheden og forskellige relevante teoribygninger, hvilket med min sprogbrug kan ske tværfagligt 
ved at lade eleverne praktisere “fuldbyrdet” matematisk modellering af fysiske problemstillinger. 
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Ift. social interaktion mener jeg, at så godt som al undervisning - herunder også projektarbejde - 
vinder ved at foregå som gruppearbejde. Mine argumenter herfor er imidlertid ikke knyttet an til 
dette projekts fælles matematisk-fysiske dagsorden, hvorfor det må komme til diskussion en anden 
god gang. 

Sammenfatning 
Jeg mener, at deltagerstyret problemorienteret projektarbejde genemført i grupper har mange po-
tentialer ifm. en samtænkning af den gymnasiale matematik- og fysikundervisning. At der så desu-
den er mange erfaringer der tyder på, at arbejdsprocesser med disse karakteristika generelt bidrager 
til at udvikle en række alment nyttige kompetencer som strukturering, fokusering og samarbejdsev-
ne, gør det bare endnu mere relevant at bruge tid og ressourcer på denne form for undervisning. 

Eksempler 
Problemstillingerne her er nogle, som jeg personligt ville finde velegnede som udgangspunkt for 
tværfagligt projektarbejde på gymnasialt niveau: 
 
• Hvad er det optimale design af en vindmøllevinge? 
• Hvad bestemmer et penduls svingningstid? 
• Hvad bestemmer en krans løfteevne? 
• Hvad foregår der? [dåseøl balancerende på kanten] 
• Hvor meget skal man drikke af en dåseøl, for at minimere risikoen for, at den vælter? 
• Hvor langt kan man se? 
• Hvor sikker er en vejrudsigt? 
• Hvor hurtigt roterer en tørretumbler? 
• Hvor lang tid før man ønsker at drikke den, skal en øl sættes i køleskabet? 
• Hvor meget skal kørebanen hælde i et vejsving? 
• Hvordan virker GPS-navigering? 
• Hvordan virker en cykel-computer? 
• Hvordan virker et køleskab? 
• Hvordan virker en mikrobølgeovn? 
• Hvordan kan man sejle i andre retninger end med vinden i en sejlbåd? 
• Hvordan udvikler temperaturen i et glas isvand sig? 
• Hvilken vinkel skal en solfanger anbringes i? 
• Ifm. en kampagne for at nedsætte farten i byerne bruges sloganet “10=44”. Hvad er meninger? 
• Er det muligt at se Storebæltsbroen fra Mols Bjerge? 
 


